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II. Törvények

2012. évi CCXXIII. törvény

a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó

átmeneti rendelkezésekrõl és egyes törvények módosításáról*

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó

átmeneti rendelkezések

1. § (1) Ha e törvényben vagy a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) foglaltak alapján

a korábbi büntetõ törvény szerint bûncselekménynek minõsülõ cselekmény már nem bûncselekmény, hanem

szabálysértés, a büntetõ ügyben eljáró

a) bíróság a folyamatban lévõ eljárás megszüntetésével egyidejûleg

aa) a szabálysértési eljárást megszünteti, ha a szabálysértés elévült,

ab) a szabálysértést elbírálja, vagy

ac) az ügyet a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az elõkészítõ eljárást lefolytató szervhez vagy – ha

a cselekmény miatt szabálysértési elzárás büntetés nem szabható ki – a szabálysértési hatósághoz teszi át;

b) ügyész vagy nyomozó hatóság a folyamatban lévõ nyomozás megszüntetésével egyidejûleg az ügyet

a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az elõkészítõ eljárást lefolytató szervhez vagy – ha a cselekmény miatt

szabálysértési elzárás büntetés nem szabható ki – a szabálysértési hatósághoz teszi át.

(2) Az ügy áttétele esetében az elõkészítõ eljárást lefolytató szerv, illetve a szabálysértési hatóság, valamint a bíróság

felhasználhatja mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság

a büntetõeljárás során szerzett be.

2. § (1) A részben felfüggesztett szabadságvesztést végre kell hajtani, ha

a) a próbaidõ alatt, a Btk. hatálybalépését követõen állapítják meg, hogy a szabadságvesztés végrehajtását

a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 91. §

(1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel,

b) az elkövetõt a szabadságvesztés végrehajtandó része alatt, a Btk. hatálybalépését követõen elkövetett

bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik,

c) az elkövetõt a próbaidõ alatt, a Btk. hatálybalépését követõen elkövetett bûncselekmény miatt végrehajtandó

szabadságvesztésre ítélik,

d) az elkövetõ a pártfogó felügyelet magatartási szabályait a Btk. hatálybalépését követõen súlyosan megszegi.

(2) Ha az elkövetõn olyan szabadságvesztést hajtanak végre, amely miatt a részben felfüggesztett szabadságvesztés

végrehajtását nem lehet elrendelni, akkor a próbaidõ a szabadságvesztés tartamával meghosszabbodik. Ezt

a rendelkezést a közérdekû munka és pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés esetén is alkalmazni kell.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a próbaidõ tartama az öt évet meghaladhatja.

3. § Ha az összbüntetésbe foglalandó ítéletek közül legalább egy a Btk. hatálybalépését követõen emelkedett jogerõre,

a Btk. 93–96. §-át kell alkalmazni.

4. § (1) A Btk. 459. § (1) bekezdés 31. pont a) alpontja alkalmazásában, ha az elkövetõ a korábbi bûncselekményt a Btk.

hatálybalépését megelõzõen követte el, figyelembe kell venni az 1978. évi IV. törvény szerinti ugyanolyan vagy

hasonló jellegû bûncselekményeket is.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 31. pontja alkalmazásában visszaesõnek minõsül az is, akivel szemben korábban – az

1978. évi IV. törvény 90. §-a alapján – szándékos bûncselekmény miatt a szabadságvesztés végrehajtását részben

felfüggesztették, és a büntetés kitöltésétõl vagy végrehajthatósága megszûnésétõl az újabb bûncselekmény

elkövetéséig három év még nem telt el.

(3) A Btk. 459. § (1) bekezdés 31. pont c) alpontja alkalmazásában, ha az elkövetõ legalább egy bûncselekményt a Btk.

hatálybalépését megelõzõen követett el, figyelembe kell venni az 1978. évi IV. törvény 137. § 17. pontja szerinti

bûncselekményeket is.

5. § A 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 3. és 4. §-a szerinti magyar büntetõ joghatóság alá tartozó

ügyekben az eljárást a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) szerint kell lefolytatni.

6. § A Be. 16. § (1) bekezdése alkalmazásában a törvényszék hatáskörébe tartoznak az 1978. évi IV. törvény szerinti

következõ bûncselekmények is:

a) az állam elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény X. Fejezet);

b) az emberiség elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. Fejezet);

c) az emberölésre irányuló elõkészület, a gondatlanságból elkövetett emberölés [1978. évi IV. törvény 166. § (3) és

(4) bekezdés], az erõs felindulásban elkövetett emberölés (1978. évi IV. törvény 167. §), az életveszélyt (halált)

okozó testi sértés [1978. évi IV. törvény 170. § (6) és (7) bekezdés harmadik fordulata];

d) az emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §), az emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §);

e) az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni

bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XII. Fejezet II. Cím);

f) a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni

bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 211. §);

g) visszaélés minõsített adattal (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet III. Cím);

h) a hivatali bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet IV. Cím);

i) a nemzetközileg védett személy elleni erõszak (1978. évi IV. törvény 232. §);

j) a fogolyzendülés (1978. évi IV. törvény 246. §), a nemzetközi bíróság elõtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni

bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 249/B. §);

k) a közélet (nemzetközi közélet) tisztasága elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VII. és VIII. Cím);

l) a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi

IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas

jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény

263/C. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi

IV. törvény 263/B. §);

m) a bennfentes kereskedelem (1978. évi IV. törvény 299/A. §), a tõkebefektetési csalás (1978. évi IV. törvény 299/B. §),

a piramisjáték szervezése (1978. évi IV. törvény 299/C. §), a pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. §);

n) a különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259. §

(2) bekezdés b) pont], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó közérdekû üzem

mûködésének megzavarása [1978. évi IV. törvény 260. § (3) és (4) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen

jelentõs kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 300/C. §

(4) bekezdés b) és c) pont], a különösen nagy és a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás

és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenõrzési

kötelezettség elmulasztása [1978. évi IV. törvény 310. § (4) bekezdés a) pont, (5) bekezdés a) pont és az így

minõsülõ (6) bekezdés, 310/A. §], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozó készpénz-helyettesítõ

fizetési eszközzel visszaélés [1978. évi IV. törvény 313/C. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés], a különösen nagy

vagy a különösen jelentõs értékre elkövetett lopás [1978. évi IV. törvény 316. § (6) bekezdés a) pont és

(7) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs értékre elkövetett sikkasztás [1978. évi IV. törvény

317. § (6) bekezdés a) pont és (7) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozó csalás

[1978. évi IV. törvény 318. § (6) bekezdés a) pont és (7) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs

vagyoni hátrányt okozó hûtlen kezelés [1978. évi IV. törvény 319. § (3) bekezdés c) és d) pont], a különösen nagy

vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés [1978. évi IV. törvény 320. § (2) bekezdés],

a különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás [1978. évi IV. törvény 321. § (4) bekezdés b) pont],

a különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás [1978. évi IV. törvény 322. § (3) bekezdés
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a) pont], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozó rongálás [1978. évi IV. törvény 324. § (5) és

(6) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs értékre elkövetett orgazdaság [1978. évi IV. törvény

326. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó

szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése [1978. évi IV. törvény 329/A. § (3) bekezdés] és az

iparjogvédelmi jogok megsértése [1978. évi IV. törvény 329/D. § (3) bekezdés];

o) az 1978. évi IV. törvény szerint a katonai büntetõeljárás hatálya alá tartozó bûncselekmények.

7. § (1) A Be. 17. § (5) bekezdése alkalmazásában a törvényszék székhelyén lévõ járásbíróság, a Fõvárosi Törvényszék területén

a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el a megye, illetve a fõváros területére kiterjedõ illetékességgel az 1978. évi

IV. törvény szerinti közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), valamint a közérdekû üzem mûködésének

megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §) bûncselekmények esetén is.

(2) A Be. 17. § (6) bekezdése alkalmazásában a törvényszék székhelyén lévõ járásbíróság, a Fõvárosi Törvényszék területén

a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el a megye, illetve a fõváros területére kiterjedõ illetékességgel az 1978. évi

IV. törvény szerinti visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés nukleáris létesítmény

üzemeltetésével (1978. évi IV. törvény 264/A. §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B. §)

és a gazdasági bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) – kivéve a számvitel rendjének megsértését

(1978. évi IV. törvény 289. §), valamint a pénzügyi bûncselekményeket (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet III. Cím) –

miatt is.

8. § A Be. 29. §-a alkalmazásában kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást az 1978. évi IV. törvény szerinti következõ

bûncselekmények miatt is: a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvezõ személy [Be. 551. § (1) bekezdés],

a nemzetközi jogon alapuló mentességet élvezõ személy [Be. 553. § (1) bekezdés] által elkövetett bûncselekmény,

a sérelmükre elkövetett hivatalos személy elleni erõszak, a mûködésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más

bûncselekmény, továbbá a nemzetközileg védett személy elleni erõszak (1978. évi IV. törvény 232. §); a bíró, az ügyész,

a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi megbízott és a bírósági ügyintézõ, az

önálló és a törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és a közjegyzõhelyettes, a rendõrség és

az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagja ellen elkövetett emberölés, hivatalos személy ellen elkövetett

emberrablás, hivatalos személy elleni erõszak, hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt elkövetett rablás

[1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés e) pont, 175/A. § (2) bekezdés c) pont, 229. §, 321. § (3) bekezdés d) pont,

(4) bekezdés c) és d) pont, (5) bekezdés b) pont]; a bíró, az ügyész, a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi

fogalmazó, az ügyészségi megbízott és a bírósági ügyintézõ, az ügyészségi nyomozó, az önálló és a törvényszéki

végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és a közjegyzõhelyettes által elkövetett bármilyen bûncselekmény,

valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben elkövetett bûncselekménye; a bíró, az ügyész,

a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi megbízott és a bírósági ügyintézõ, az

ügyészségi nyomozó, az önálló és a törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és

a közjegyzõhelyettes, a rendõrség és az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagja vonatkozásában elkövetett

vesztegetés [1978. évi IV. törvény 253. § (1) és (2) bekezdés], a vezetõ beosztású vagy a fontosabb ügyekben

intézkedésre hivatott más hivatalos személy által elkövetett vesztegetés [1978. évi IV. törvény 250. § (2) bekezdés

a) pont és (3) bekezdés második tétele], a vesztegetésnek az 1978. évi IV. törvény 255. §-a szerinti alakzata,

a vesztegetés feljelentésének elmulasztása (1978. évi IV. törvény 255/B. §) és a befolyással üzérkedés [1978. évi

IV. törvény 256. § (1) és (2) bekezdés]; a rendõrség, az Országgyûlési Õrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által elkövetett, nem katonai büntetõeljárásra

tartozó bûncselekmény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú

tagja, továbbá a pénzügyi nyomozó által elkövetett bármilyen bûncselekmény; az igazságszolgáltatás elleni

bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VI. Cím) közül a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233–236. §),

a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238–241. §), a hamis

tanúzásra felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a hatósági eljárás akadályozása (1978. évi IV. törvény 242/A. §),

a hatóság eljárásának megzavarása (1978. évi IV. törvény 242/B. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi

IV. törvény 243. §), a hivatalos személy eljárása során elkövetett bûnpártolás [1978. évi IV. törvény 244. § (3) bekezdés

b) pont], az ügyvédi visszaélés (1978. évi IV. törvény 247. §), a zugírászat (1978. évi IV. törvény 248. §), a nemzetközi

bíróság elõtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 249/B. §); a külföldi hivatalos

személy (1978. évi IV. törvény 137. § 3. pont) ellen elkövetett bûncselekmények, valamint a nemzetközi közélet

tisztasága ellen elkövetett bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. Cím).
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9. § (1) A Be. 36. § (2) bekezdése alkalmazásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást az 1978. évi IV. törvény

szerinti következõ bûncselekmények miatt is: nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény

261/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel [1978. évi

IV. törvény 263/B. § (1) bekezdés c) pont], engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység (1978. évi IV. törvény 298. §),

jövedékkel visszaélés elõsegítése (1978. évi IV. törvény 311/B. §), áru hamis megjelölése (1978. évi IV. törvény 296. §),

bitorlás (1978. évi IV. törvény 329. §), szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése (1978. évi IV. törvény

329/A. §), szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító mûszaki intézkedés kijátszása (1978. évi

IV. törvény 329/B. §), jogkezelési adat meghamisítása (1978. évi IV. törvény 329/C. §) és iparjogvédelmi jogok

megsértése (1978. évi IV. törvény 329/D. §), számvitel rendjének megsértése (1978. évi IV. törvény 289. §),

csõdbûncselekmény (1978. évi IV. törvény 290. §), visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással

(1978. évi IV. törvény 309. §), költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 310. §), költségvetési csaláshoz kapcsolódó

felügyeleti vagy ellenõrzési kötelezettség elmulasztása (1978. évi IV. törvény 310/A. §), az orgazdaság, ha

vámellenõrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el (1978. évi

IV. törvény 326. §), és az ezekkel a bûncselekményekkel összefüggésben elkövetett közokirat-hamisítás (1978. évi

IV. törvény 274. §), magánokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 276. §), egyedi azonosító jel meghamisítása (1978. évi

IV. törvény 277/A. §), pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303–303/A. §), a pénzmosással kapcsolatos bejelentési

kötelezettség elmulasztása (1978. évi IV. törvény 303/B. §) és bélyeghamisítás (1978. évi IV. törvény 307. §).

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alapján a 2013. július 1-je után indult nyomozásokban kell eljárni.

(3) A Be. 36. § (4) bekezdése alkalmazásában külföldön lévõ magyar kereskedelmi hajón vagy polgári légi jármûvön

az 1978. évi IV. törvény 3. § (2) bekezdésében, illetve 4. §-ában meghatározott esetben a bárki által elkövetett

bûncselekmény miatt is a hajó, illetve a légi jármû parancsnoka jogosult a nyomozó hatóságra vonatkozó

rendelkezések alkalmazására.

10. § A Be. 64/A. § alkalmazásában a büntetõeljárást soron kívül kell lefolytatni az 1978. évi IV. törvény szerinti kiskorú sértett

sérelmére elkövetett, az élet, a testi épség és az egészség elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XII. Fejezet I. Cím)

vagy a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XIV. Fejezet) miatt is.

11. § A Be. 68. § (1) bekezdés, 70. § (8) bekezdés, 128. § (3) bekezdés, 137. § (4) bekezdés, 138. § (5) bekezdés, 162. §

(6) bekezdés, 470. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása során katona az 1978. évi IV. törvény 122. §

(1) bekezdésében meghatározott személy is.

12. § A Be. 170. § (6) bekezdése az 1978. évi IV. törvény 274. § szerinti közokirat-hamisítás esetén is alkalmazandó.

13. § (1) A Be. 174. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ügyész a tudomására jutott feljelentést három napon belül határozattal

elutasítja akkor is, ha magából a feljelentésbõl az 1978. évi IV. törvény 22. §-ában meghatározott büntethetõséget

kizáró ok állapítható meg.

(2) A Be. 174. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a feljelentés elutasítására a nyomozó hatóság akkor is jogosult,

ha a büntethetõséget az 1978. évi IV. törvény 22. § a) pontjában meghatározott gyermekkor zárja ki.

14. § A Be. 179. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint jár el a nyomozó hatóság abban az esetben is, ha a nyomozás

adatai alapján az 1978. évi IV. törvény 283. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ okból lehet helye az

eljárás megszüntetésének.

15. § A Be. 190. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a nyomozás megszüntetésére a nyomozó hatóság akkor is

jogosult, ha a büntethetõséget az 1978. évi IV. törvény 22. § a) pontjában meghatározott gyermekkor zárja ki.

16. § A Be. 191. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el az ügyész akkor is, ha a gyanúsítottat az 1978. évi IV. törvény 71. §-a

alapján részesítették megrovásban.

17. § (1) A Be. 201. § (1) bekezdésének alkalmazásában titkos adatszerzésnek van helye az 1978. évi IV. törvény szerinti

következõ bûncselekmények esetén is:

a) öt évig terjedõ vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekmény,
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b) üzletszerûen vagy bûnszövetségben elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ

bûncselekmény,

c) a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, a kitartottság, a hivatali visszaélés, a visszaélés új pszichoaktív

anyaggal bûncselekménye,

d) az emberkereskedelem, a tiltott pornográf felvétellel visszaélés, a kerítés, az embercsempészés, a bûnpártolás,

a vesztegetés, a vesztegetés nemzetközi kapcsolatban, a környezetkárosítás, a természetkárosítás,

a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata,

e) a visszaélés minõsített adattal cím alá tartozó bûncselekmények,

f) az a)–e) pontban meghatározott bûncselekmény kísérlete, valamint – ha az elõkészületet a törvény büntetni

rendeli – elõkészülete.

(2) Ha a nyomozást az ügyész végzi, titkos adatszerzésnek az (1) bekezdésben felsorolt bûncselekményeken kívül az

alábbi, az 1978. évi IV. törvény szerinti bûncselekmények esetében van helye:

a) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvezõ személy, a nemzetközi jogon alapuló mentességet

élvezõ személy sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erõszak, továbbá a nemzetközileg védett személy

elleni erõszakkal fenyegetés,

b) a bíró, az ügyész, a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi megbízott és

a bírósági ügyintézõ, az önálló és a törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és

a közjegyzõhelyettes, a rendõrség hivatásos állományú tagja sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni

erõszak, valamint a felsoroltak, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, továbbá a nem

hivatásos állományú pénzügyi nyomozó vonatkozásában elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel

büntetendõ közélet tisztasága elleni bûncselekmények,

c) a b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett vesztegetés feljelentésének elmulasztása és a befolyással

üzérkedés,

d) a Be. 29. § e) pontjában meghatározott igazságszolgáltatás elleni bûncselekmények, kivéve a hatóság

félrevezetését,

e) a külföldi hivatalos személy ellen elkövetett bûncselekmények, valamint a nemzetközi közélet tisztasága ellen

elkövetett bûncselekmények,

f) a katonai büntetõeljárásra tartozó, az a)–e) pontban felsorolt bûncselekmények.

18. § A Be. 218. § (4) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha a vádemelés az 1978. évi IV. törvény szerinti

kábítószerrel visszaélés (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §) miatt történik.

19. § (1) A Be. 221/A. § (1) bekezdése szerinti közvetítõi eljárás az 1978. évi IV. törvény szerinti személy elleni (1978. évi

IV. törvény XII. fejezet I. és III. cím), közlekedési (1978. évi IV. törvény XIII. fejezet), vagyon elleni (1978. évi IV. törvény

XVIII. fejezet), ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény miatt indult büntetõeljárás

tartama alatt, a gyanúsított vagy a sértett indítványára, illetve önkéntes hozzájárulásukkal alkalmazható eljárás is.

(2) A Be. 221/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján jár el az ügyész akkor is, ha az 1978. évi IV. törvény 36. §-a alapján lehet

helye az eljárás megszüntetésének vagy a büntetés korlátlan enyhítésének.

20. § A Be. 222. § (2) bekezdése alapján jár el az ügyész akkor is, ha az 1978. évi IV. törvény 283. §-ában meghatározott

büntethetõséget megszüntetõ ok miatt lehet helye az eljárás megszüntetésének.

21. § A Be. 244/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján a tanács elnöke zártcélú távközlõ hálózat útján történõ kihallgatását

rendelheti el annak a tanúnak is, akinek sérelmére az 1978. évi IV. törvény szerinti az élet, a testi épség és az egészség

elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XII. Fejezet I. Cím), vagy a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs

elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XIV. Fejezet) körébe tartozó vagy más, személy elleni erõszakos

bûncselekményt követtek el.

22. § (1) A bíróság az eljárást a Be. 266. § (2) bekezdése alapján akkor is felfüggeszti, ha az 1978. évi IV. törvény 236. §

(1) bekezdése, illetve 240. §-a szerinti, az eljárás megindításához szükséges feljelentés hiányzik.

(2) A bíróság a Be. 266. § (6) bekezdése alapján jár el akkor is, ha az 1978. évi IV. törvény 283. §-ában meghatározott

büntethetõséget megszüntetõ ok miatt lehet helye az eljárás megszüntetésének, és az ügyész a vádemelést a 222. §

(2) bekezdése alapján nem halasztotta el.
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(3) A Be. 266. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell az 1978. évi IV. törvény szerinti tartás elmulasztása

(1978. évi IV. törvény 196. §) miatt indított eljárásban is.

23. § (1) A Be. 267. § (1) bekezdés h) pontja, a 274. § (2) bekezdése, illetve a 276. § (4) bekezdése alkalmazása során a bíróság

a vádlottat az 1978. évi IV. törvény 71. § szerint is megrovásban részesítheti.

(2) A Be. 267. § (1) bekezdés l) pontja alkalmazása során a bíróság az eljárást az 1978. évi IV. törvény 36. § (1) bekezdés

szerinti tevékeny megbánás esetén is megszüntetheti.

24. § A bíróság az eljárást a Be. 332. § (1) bekezdés f) pontjának alkalmazása során az 1978. évi IV. törvény 36. §

(1) bekezdésében meghatározott tevékeny megbánás, a Be. 332. § (1) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az

1978. évi IV. törvény 32. § e) pontjában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok esetén is megszüntetheti.

25. § A Be. 354. § (4) bekezdése alapján a súlyosítási tilalom folytán a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett

fellebbezés hiányában nem szabhat ki

a) büntetést azzal szemben, akinek az ügyét elsõ fokon önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el,

b) közérdekû munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, kiutasítás helyett

szabadságvesztést annak felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése mellett sem,

c) felfüggesztett szabadságvesztés helyett részben felfüggesztett szabadságvesztést, végrehajtandó

szabadságvesztést,

d) végrehajtandó szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy

részbeni felfüggesztése mellett sem,

e) részben felfüggesztett szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú részben felfüggesztett szabadságvesztést,

a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részénél hosszabb tartamú végrehajtandó

szabadságvesztést,

f) az elsõfokú bíróság által alkalmazott büntetések számát meghaladó további büntetéseket, ide nem értve

a szabadságvesztés helyett alkalmazott büntetéseket,

g) az elsõfokú bíróság által nem alkalmazott mellékbüntetést,

h) lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése helyett szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy részbeni

felfüggesztése mellett sem.

26. § Felülvizsgálatnak a bíróság jogerõs ügydöntõ határozata ellen a Be. 416. § (1) bekezdés b) pontja alapján akkor is helye

van, ha a büntetés végrehajtását az 1978. évi IV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére

függesztették fel.

27. § A Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot a Be. 427. § (1) bekezdés b) pontja alapján akkor is

megváltoztatja, és a törvénynek megfelelõ határozatot hoz, ha a büntetés végrehajtását az 1978. évi IV. törvény 91. §

(1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel.

28. § A Be. 446. § alkalmazásában fiatalkorú az 1978. évi IV. törvény 107. § (1) bekezdésében meghatározott személy is.

29. § A Be. 470. § alkalmazásában katonai büntetõeljárásnak van helye az 1978. évi IV. törvény 122. § (1) bekezdésében

meghatározott katona által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett, az 1978. évi IV. törvény

XX. Fejezete szerinti katonai bûncselekmény esetén is.

30. § A Be. 485. § szerinti feljelentés elutasítására a katonai nyomozó hatóság az 1978. évi IV. törvény 124. §-ában

meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok miatt is jogosult.

31. § A Be. 487. § szerinti eljárás megszüntetésének az 1978. évi IV. törvény 124. §-ában meghatározott büntethetõséget

megszüntetõ ok miatt is helye lehet.

32. § A Be. 514. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 74. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bûnügyi költséget az

állam viseli akkor is, ha a büntetõeljárást az 1978. évi IV. törvény 32. § a) vagy c) pontja szerinti büntethetõséget

megszüntetõ okból szüntették meg.
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33. § A Be. 534. § (2) bekezdésének alkalmazásában szabadságvesztés kiszabásakor az 1978. évi IV. törvény 87. §

(2) bekezdése alapján meghatározott büntetési tétel is irányadó.

34. § (1) A Be. 554/B. § alkalmazásában kiemelt jelentõségû ügy az 1978. évi IV. törvény szerinti hivatali visszaélés (1978. évi

IV. törvény 225. §); közélet tisztasága elleni bûncselekmények [1978. évi IV. törvény 250. § (2) bekezdés a) pont

és (3) bekezdés, 255/B. § és 256. §], ha annak elkövetésével a helyi önkormányzat képviselõ-testületének tagja,

polgármestere, alpolgármestere, képviselõ-testülete hivatalának vezetõ beosztású dolgozója, országgyûlési

képviselõ, állami vezetõ, a központi költségvetési szerv, a központi államigazgatási szerv, illetve ezek területi

szerveinek vezetõ beosztású dolgozója gyanúsítható megalapozottan, illetve elkövetõként kizárólag az ebben

a pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a bûncselekményt e személyek vonatkozásában követik

el, továbbá a nemzetközi közélet tisztasága ellen elkövetett bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet

VIII. Cím); a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §); a bûnszervezetben (1978. évi IV. törvény 137. §

8. pont) elkövetett bármely bûncselekmény; a gazdasági életben súlyos következményekkel járó csõdbûncselekmény

[1978. évi IV. törvény 290. § (4) bekezdés], a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban

(1978. évi IV. törvény 296/B. §), a pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. és 303/A. §) és a költségvetési csalás

súlyosabban minõsülõ esetei [1978. évi IV. törvény 310. § (4)–(5) bekezdés] és azok a bûncselekmények is, amelyek

büntethetõsége az 1978. évi IV. törvény 33. § (2) bekezdése alapján nem évül el.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alapján a 2013. július 1-je után indult nyomozásokban kell eljárni.

35. § A Be. 572. § (1) bekezdésének alkalmazása során a bíróság a próbaidõre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását

az ügyész indítványára vagy hivatalból elrendeli akkor is, ha

a) az elkövetõt az 1978. évi IV. törvény 91/A. § b) pontja alapján a szabadságvesztés végrehajtandó része alatt

elkövetett bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és az újabb bûncselekmény miatt

eljáró bíróság a végrehajtás iránt nem intézkedett,

b) az elítéltet az 1978. évi IV. törvény 91/A. § c) pontja alapján a próbaidõ alatt elkövetett bûncselekmény miatt

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és az újabb bûncselekmény miatt eljáró bíróság a végrehajtás iránt

nem intézkedett.

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

36. § (1) Az 1978. évi IV. törvény 277. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Aki egy vagy több olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, mástól, annak beleegyezése nélkül,

jogtalanul megszerez, megsemmisít, megrongál vagy mástól jogtalanul elvesz, vagy a jogosult elõl jogtalanul eltitkol,

vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetnedõ.”

(2) Az 1978. évi IV. törvény 313/C. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Aki

a) egy vagy több olyan készpénz-helyettesítõ fizetési eszközt, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, mástól, ennek

beleegyezése nélkül, jogtalanul elvesz vagy megszerez,

b) hamis vagy meghamisított, illetve az a) pontban meghatározott módon elvett vagy megszerzett

készpénz-helyettesítõ fizetési eszközt átad, megszerez, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz,

vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

(3) Az 1978. évi IV. törvény 313/E. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 313/B–313/D. § alkalmazásában készpénz-helyettesítõ fizetési eszközön a hitelintézetekrõl szóló törvényben

meghatározott készpénz-helyettesítõ fizetési eszközt, illetve a kincstári kártyát, az utazási csekket, a személyi

jövedelemadóról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott utalványt és a váltót kell érteni, feltéve, hogy

kivitelezése, kódolása vagy a rajta lévõ aláírás folytán a másolás, a meghamisítás vagy a jogosulatlan felhasználás ellen

védett. A külföldön kibocsátott készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz a belföldön kibocsátott készpénz-helyettesítõ

fizetési eszközzel azonos védelemben részesül.”

(4) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A büntetés vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztés, ha a lopást kisebb értékre, vagy a szabálysértési értékre

elkövetett lopást)

„e) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz egyidejû elvételével”

(követik el.)
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(5) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (4) bekezdés b) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha

b) a kisebb értékre elkövetett lopást]

„1. a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott módon,”

(követik el.)

(6) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha)

„b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott módon”

(követik el.)

(7) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha)

„b) a jelentõs értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott módon”

(követik el.)

(8) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a)

„b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott módon”

(követik el.)

(9) Hatályát veszti az 1978. évi IV. törvény 213. §-a, 214. §-a, 215. §-a, 220. §-a, 257. §-a, 272. §-a, 278. §-a, 293. §-a,

297/A. §-a, 298/A. §-a, 301–302. §-a, 328. §-a, 336/A. §-a, 336/B. §-a és 337. §-a.

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

37. § A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.)

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

„(7) A Magyarországon élõ elítélt köteles a lakcímadataiban (lakóhely, tartózkodási hely) történõ változást a változás

bekövetkeztétõl számított három munkanapon belül a büntetés vagy az intézkedés végrehajtásáért felelõs szervnek,

ha ez nem ismert, a büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni. A kötelezettség elmulasztása miatt

a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelõs szerv kezdeményezésére rendbírságot szab ki.

Erre az elítéltet az ítélet kihirdetésekor, továbbá a végrehajtás során adott tájékoztatásakor vagy a részére kiadott

idézésben, felhívásban figyelmeztetni kell.”

38. § A Bv. tvr. 5/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5/A. § (1) A pártfogó felügyelõ általi megkeresésre a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:

Be.) 71. §-ában foglaltak értelemszerûen irányadók azzal, hogy

a) a (3) bekezdés szerinti megkeresés nem teljesítése miatt a pártfogó felügyelõ rendbírság kiszabását

kezdeményezheti a büntetés-végrehajtási bírónál;

b) a (4) és az (5) bekezdés szerinti megkeresés nem teljesítése miatt a pártfogó felügyelõ rendbírság kiszabását

kezdeményezheti a bíróságnál vagy az ügyésznél. Ha az feladatának ellátásához szükséges, a pártfogó felügyelõ

a bíróságtól, az ügyésztõl, a nyomozó hatóságtól vagy a büntetés-végrehajtási szervtõl is kérhet adatokat, iratokat és

felvilágosítást.

(2) A pártfogó felügyelõ megkeresés útján az (1) bekezdésben meghatározott szervektõl, illetve szervezetektõl

a (3)–(6) bekezdésben meghatározott célból a feladata ellátása során az elítélt alábbi személyes adatait veheti át és

kezelheti:

a) a természetes személyazonosító és a lakcímadatait,

b) társadalombiztosítási azonosító jelét,

c) az 5/B. §-ban meghatározott bûnügyi személyes adatait,

d) a családi állapotára és körülményeire vonatkozó adatokat,

e) a lakáskörülményeire vonatkozó adatokat,

f) a tanulói jogviszonyának adatait,

g) az iskolai végzettségére, szakmai képesítésére vonatkozó adatokat,

h) a foglalkozására, munkahelyére vonatkozó adatokat,

i) az egészségi állapotára, esetleges káros szenvedélyeire vonatkozó adatokat,

j) a vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó adatokat.
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(3) A pártfogó felügyelõ a közérdekû munka végrehajtása érdekében, ha ez feladatának ellátásához szükséges,

a (2) bekezdés a)–c) és f)–i) pontjában meghatározott adatokat veheti át és kezelheti.

(4) A pártfogó felügyelõ a pártfogó felügyelet végrehajtása érdekében, ha ez feladatának ellátásához szükséges,

a (2) bekezdésben meghatározott valamennyi adatot átveheti és kezelheti.

(5) A pártfogó felügyelõ pártfogó felügyelõi vélemény, környezettanulmány vagy jelentés elkészítése érdekében,

ha ez feladatának ellátásához szükséges, a (2) bekezdés a)–b) és d)–j) pontjában meghatározott adatokat átveheti és

kezelheti a Be. 114/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

(6) A pártfogó felügyelõ az utógondozás ellátása érdekében, ha ez feladatának ellátásához szükséges, a (2) bekezdés

a)–b) és f)–h) pontjában meghatározott adatokat veheti át és kezelheti.”

39. § A Bv. tvr. a következõ 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § (1) A pártfogó felügyelõ a közérdekû munka és a pártfogó felügyelet végrehajtása érdekében az érintett

következõ bûnügyi személyes adatait igényelheti és veheti át a bûnügyi nyilvántartó szervtõl:

a) a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal

szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 11. § (1) bekezdés c)–l) pontjában és (2) bekezdésében

meghatározott adatokat,

b) a Bnytv. 16. § c)–l) pontjában és (2) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokat, ha az érintettel szemben

kényszergyógykezelést rendeltek el,

c) a Bnytv. 28. § b)–d) pontjában meghatározott adatokat, ha a terhelttel szemben lakhelyelhagyási tilalmat, házi

õrizetet, elõzetes letartóztatást vagy ideiglenes kényszergyógykezelést rendeltek el.

(2) Az (1) bekezdés alapján átvett adatokat törölni kell, ha azokat a bûnügyi nyilvántartásból törölték, vagy ha

a közérdekû munkát, illetve a pártfogó felügyeletet végrehajtották, vagy azok végrehajtása megszûnt.”

40. § A Bv. tvr. az 5/B. §-t követõen a következõ 5/C. §-sal egészül ki:

„5/C. § (1) A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmény [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi

C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XIX. Fejezet] sértettjét kérelmére értesíteni kell az elítélt véglegesen vagy feltételesen

történõ szabadon bocsátásáról és a szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakításáról. A kérelmet a büntetõ

ügyben elsõ fokon eljárt bíróságnál kell benyújtani, és abban meg kell jelölni, hogy milyen lakcímre kéri a sértett az

értesítést. A sértett a kérelmét, annak a bírósághoz történõ bejelentésével visszavonhatja.

(2) A szabadságvesztést foganatosító büntetés-végrehajtási intézet a bíróság értesítése alapján a sértetti kérelmet

a nyilvántartásban rögzíti, és a sértett által megadott lakcímre a szabadulás elõtt egy hónappal, félbeszakítás

engedélyezése esetén haladéktalanul a sértettnek értesítést küld a szabadon bocsátás idõpontjáról.

A büntetés-végrehajtási intézet és a bíróság a sértett kérelmét, a sértett nevét és lakcímét zártan kezeli, és biztosítja,

hogy ezek az adatok ne jussanak az elítélt a tudomására.”

41. § (1) A Bv. tvr. 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A büntetésvégrehajtási bíró)

„b) az e törvényben meghatározott esetekben iratok alapján hozhatja meg a döntést, ez esetben beszerzi az ügyész

és az elítélt nyilatkozatát, az ügyész és az elítélt a nyilatkozatát a bíróság felhívásától számított nyolc napon belül teheti

meg; egyéb esetekben, vagy ha azt szükségesnek tartja, az elítéltet meghallgatja, bizonyítás felvétele esetén tárgyalást

tart, az ügyész és a védõ az elítélt meghallgatásán jelen lehet; ha az elítélt fogva van, a büntetés-végrehajtási bíró

a meghallgatást, illetve a tárgyalást a büntetés-végrehajtási intézetben tartja,”

(2) A Bv. tvr. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az e fejezetben szabályozott eljárásokat – eltérõ rendelkezés hiányában – annak a büntetés-végrehajtási

intézetnek, illetve javítóintézetnek a székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le, ahol az elítélt

a büntetését tölti, illetve ahol a javítóintézeti nevelést végrehajtják. A közérdekû munkával és a pártfogó felügyelettel

kapcsolatos e fejezetben szabályozott eljárásokat – eltérõ rendelkezés hiányában – a végrehajtásért felelõs

kormányhivatal pártfogó felügyelõi szolgálatának székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le.”

(3) A Bv. tvr. 6. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az e fejezetben szabályozott eljárások közül azokban, amelyeknél e törvény az elítélt meghallgatását nem írja

elõ, a büntetés-végrehajtási bíró feladatait önálló aláírási joggal a törvényszék elnöke által kijelölt bírósági titkár is

elláthatja. A bírósági titkár a döntését iratok alapján hozza meg.”
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42. § A Bv. tvr. 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A büntetés-végrehajtási bíró a büntetés vagy a kényszergyógykezelés végrehajtása érdekében lakcímfigyelést,

körözést rendelhet el, illetve elfogatóparancsot bocsáthat ki annak az ismeretlen helyen tartózkodó elítéltnek, illetve

kényszergyógykezeltnek a felkutatása érdekében, aki

a) a büntetés-végrehajtási intézetbõl megszökött,

b) a büntetés-végrehajtási intézetbõl vagy a javítóintézetbõl engedély nélkül távozott,

c) a büntetés-végrehajtási intézetbõl vagy a javítóintézetbõl engedéllyel távozott, de jogellenesen nem tért vissza,

d) a jogerõsen kiszabott szabadságvesztés vagy elzárás letöltését nem kezdte meg,

e) a jogerõsen kiszabott közérdekû munkát nem kezdte meg, vagy azt jogellenesen megszakította,

f) a jogerõsen elrendelt kényszergyógykezelés végrehajtását nem kezdte meg.”

43. § A Bv. tvr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása [28/A. § (1)–(2) bekezdés], valamint az enyhébb fokozat

kijelölésérõl szóló határozat hatályon kívül helyezése [28/A. § (1a) bekezdés] iránt a büntetés-végrehajtási intézet tesz

elõterjesztést a büntetés-végrehajtási bíróhoz.

(2) A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatását az elítélt vagy védõje is kezdeményezheti. A kérelmet

a büntetés-végrehajtási intézet – értékelõ véleményével és javaslatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja

a büntetés-végrehajtási bíróhoz. Ha az enyhébb fokozat kijelölését a törvény kizárja [28/A. § (3) bekezdés], vagy ha az

egy éven belül ismételten elõterjesztett kérelem új körülményre nem hivatkozik, az értékelõ vélemény és a javaslat

elkészítését a büntetés-végrehajtási intézet mellõzheti.

(3) Enyhébb végrehajtási fokozat kijelölése iránti elõterjesztés és kérelem tárgyában a büntetés-végrehajtási bíró az

iratok alapján hozhatja meg a döntést.

(4) A büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet érdemi indokolás nélkül elutasíthatja, ha

a) az enyhébb fokozat kijelölését e törvény kizárja,

b) az elítélt vagy a védõje a hat hónapon belül ismételten elõterjesztett kérelemben új körülményre nem hivatkozik,

ide nem értve azt az esetet, ha a korábbi kérelem elutasítását követõen a 28/A. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti idõ

elteltével nyújtanak be újbóli kérelmet.

(5) Enyhébb fokozat kijelölése, valamint a fokozat megváltoztatása vagy az enyhébb fokozat kijelölésérõl szóló

határozat hatályon kívül helyezése iránt tett elõterjesztés elutasítása esetén a bûnügyi költséget az állam viseli.”

44. § A Bv. tvr. 7/A. §-a a következõ (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása iránti elõterjesztés tárgyában a büntetés-végrehajtási bíró az iratok

alapján hozhatja meg a döntést; az elítélt vagy a védõ által benyújtott kérelem tárgyában – a (2b) bekezdésben

meghatározott esetek kivételével – meghallgatást tart.

(2b) A büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet érdemi indokolás nélkül elutasíthatja, ha

a) az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazását e törvény kizárja,

b) az elítélt vagy a védõje a hat hónapon belül ismételten elõterjesztett kérelemben új körülményre nem hivatkozik,

ide nem értve azt az esetet, ha a korábbi kérelem elutasítását követõen a 28/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti idõ

elteltével nyújtanak be újbóli kérelmet.”

45. § A Bv. tvr. 7/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1)–(3) bekezdés irányadó az elzárásra ítéltnek és a szabálysértési elzárást töltõ elkövetõnek, valamint az

elõzetesen letartóztatottnak a magánelzárás fenyítést kiszabó határozat elleni fellebbezése elbírálására.”

46. § A Bv. tvr. a 7/C. §-t követõen a következõ alcímmel és 7/D. §-sal egészül ki:

„A feltételes szabadságra bocsátás lehetõségének kizárása
7/D. § (1) A feltételes szabadságra bocsátás lehetõségének a 23/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek

alapján történõ kizárására a büntetés-végrehajtási intézet tesz elõterjesztést – a szabadságvesztés foganatba

vételekor – a büntetés-végrehajtási bíróhoz.

(2) A büntetés-végrehajtási bíró az elõterjesztés érkezésétõl számított öt napon belül dönt.

(3) A feltételes szabadságra bocsátás lehetõsége kizárásának mellõzése esetén a bûnügyi költséget az állam viseli.”
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47. § A Bv. tvr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a magatartási szabályok súlyos megszegése miatt a feltételes szabadság megszüntetésének lehet helye,

az ügyész az elítélt tartózkodási helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak indítványt tesz. Ha az elítélt – az

elfogása elõtt – a hatóság elõl elrejtõzött vagy elrejtõzésétõl, illetve attól, hogy szabadságvesztéssel büntetendõ

újabb bûncselekményt követne el, alaposan tartani kell, az ügyész, az indítvány benyújtása után pedig

a büntetés-végrehajtási bíró elrendelheti a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét. A szabadságvesztés

ideiglenes foganatba vételére a Be. elõzetes letartóztatás tartamára vonatkozó rendelkezései az irányadók.”

48. § A Bv. tvr. 10. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A munkahely kijelölésérõl szóló határozat és az új munkahely kijelölése iránti kérelem elutasítása elleni

fellebbezés elbírálása
10. § (1) A munkahely, illetve az új munkahely kijelölésérõl szóló határozat ellen bejelentett fellebbezésrõl

a büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján dönt. Az elítélt vagy a védõ fellebbezése esetén a büntetés-végrehajtási

bíró beszerzi az ügyész nyilatkozatát, az ügyész fellebbezése esetén az elítélt nyilatkozatát. A büntetés-végrehajtási

bíró a fellebbezést az ügyész, illetve az elítélt nyilatkozatának a beérkezésétõl számított tizenöt napon belül bírálja el.

A büntetés-végrehajtási bíró végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(2) A büntetés-végrehajtási bíró a munkahely, illetve az új munkahely kijelölésérõl szóló határozatot

a) helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, vagy

b) hatályon kívül helyezi és a pártfogó felügyelõt új eljárás lefolytatására utasítja.

(3) Az elítélt új munkahely kijelölése iránti kérelmét elutasító határozat ellen bejelentett fellebbezésének elbírálására

az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A bûnügyi költséget az állam viseli.”

49. § (1) A Bv. tvr. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közérdekû munka megtagadása vagy nem teljesítése miatt annak szabadságvesztésre történõ átváltoztatása

iránt az ügyész a pártfogó felügyelõ jelentése alapján tesz indítványt a büntetés-végrehajtási bírónak.”

(2) A Bv. tvr. 11/A. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha az elítélt felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejét tölti, a közérdekû munka szabadságvesztésre történõ

átváltoztatásakor a büntetés-végrehajtási bíró határozatában megállapítja, hogy a próbaidõ az átváltoztatott

szabadságvesztés tartamával meghosszabbodik [Btk. 86. § (2)–(3) bekezdés].”

50. § A Bv. tvr. a 11/A. §-t követõen a következõ 11/B. §-sal egészül ki:

„11/B. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az ügyész indítványára a Btk. 49. §-ában meghatározott

feltételek fennállása esetén – az iratok alapján – a közérdekû munkát vagy annak hátralévõ részét szabadságvesztésre

változtatja át.

(2) A bûnügyi költséget az állam viseli.

(3) Az (1) bekezdés alapján átváltoztatott közérdekû munka helyébe lépõ szabadságvesztésre halasztás nem

engedélyezhetõ.”

51. § A Bv. tvr. a 11/B. §-t követõen a következõ alcímmel és 11/C. §-sal egészül ki:

„A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre
11/C. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az ügyész indítványára a Btk. 51. §-ában meghatározott

feltételek fennállása esetén – az iratok alapján – a pénzbüntetést vagy annak meg nem fizetett részét

szabadságvesztésre változtatja át.

(2) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az ügyész indítványára a fiatalkorúval szemben kiszabott

pénzbüntetés behajthatatlansága esetén – az iratok alapján –, ha a Btk. 112. és 114. §-a a közérdekû munka

átváltoztatását lehetõvé teszi, a pénzbüntetést közérdekû munkára, ha pedig az kizárt, a pénzbüntetést

szabadságvesztésre változtatja át.

(3) Ha az elítélt felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejét tölti, a pénzbüntetés szabadságvesztésre történõ

átváltoztatásakor a büntetés-végrehajtási bíró határozatában megállapítja, hogy a próbaidõ az átváltoztatott

szabadságvesztés tartamával meghosszabbodik [Btk. 86. § (2)–(3) bekezdés].

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghozott, átváltoztatást elrendelõ végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

(5) A bûnügyi költséget az állam viseli.
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(6) A büntetés-végrehajtási bíró a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés megkezdésére fontos okból

halasztást engedélyezhet. Határozathozatal elõtt pártfogó felügyelõi vélemény beszerzését rendelheti el. E végzés

ellen fellebbezésnek nincs helye.”

52. § A Bv. tvr. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet a pártfogó felügyeletnek a feltételes szabadságra bocsátáskor való

elrendelése [Btk. 69. § (1) bekezdés b) pont] iránt a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége elõtt tesz

elõterjesztést a büntetés-végrehajtási bíróhoz.

(2) A határozat meghozatala elõtt a büntetés-végrehajtási bíró – feltéve, hogy a feltételes szabadságra bocsátás

lehetséges idõpontjáig rendelkezésre álló idõ legalább három hónap – pártfogó felügyelõi vélemény beszerzését

rendelheti el külön magatartási szabály elõírása érdekében.

(3) A büntetés-végrehajtási bíró a pártfogó felügyelet elrendelésérõl a feltételes szabadságra bocsátásról szóló

határozattal dönt, ha az elítélt pártfogó felügyeletét rendeli el, külön magatartási szabályt írhat elõ.

(4) A pártfogó felügyelet kötelezõ alkalmazása esetén a büntetés-végrehajtási intézet a feltételes szabadságra

bocsátás tárgyában megtett elõterjesztéshez kapcsolódóan a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges idõpontja

elõtt legalább három hónappal elõterjesztést tehet a büntetés-végrehajtási bíróhoz – külön magatartási szabály

elõírása érdekében – pártfogó felügyelõi vélemény beszerzése iránt, ha ez az eredményesebb megelõzés érdekében

szükséges.

(5) A (4) bekezdés szerinti elõterjesztés alapján a büntetés-végrehajtási bíró pártfogó felügyelõi vélemény beszerzését

rendelheti el, és a pártfogó felügyelet alkalmazásának megállapításával külön magatartási szabályt írhat elõ.

(6) A pártfogó felügyelõ a (2) és (5) bekezdésben írt pártfogó felügyelõi vélemény elkészítése érdekében az elítéltet

a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges idõpontja elõtt legalább két hónappal a büntetés-végrehajtási

intézetben meghallgatja, és vele ettõl az idõponttól kezdõdõen rendszeresen kapcsolatot tarthat.

(7) Az e §-ban szabályozott eljárásokban a bûnügyi költséget az állam viseli.”

53. § A Bv. tvr. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) A Btk. 70. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a pártfogó felügyelõ jelentést készít, és

annak megküldésével a pártfogó felügyelet megszüntetésére tesz javaslatot az ügyésznek.

(2) Az ügyész indítványára a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt pártfogó felügyeletét megszünteti, ha a pártfogó

felügyelet fele része, de legalább egy év eredményesen eltelt, és annak szükségessége már nem áll fenn.

A büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján hozhatja meg a döntést.

(3) Az ítéletben, illetve a bíróság határozatában elõírt magatartási szabályok megváltoztatása iránt a pártfogó

felügyelõ tesz javaslatot a büntetés-végrehajtási bírónak. A magatartási szabályok megváltoztatása iránti javaslatnak

a pártfogolt kérelme alapján is helye van.

(4) A pártfogolt kérelme esetén a büntetés-végrehajtási bíró a pártfogó felügyelõt meghallgathatja, és pártfogó

felügyelõi véleményt szerezhet be.

(5) A pártfogó felügyelet megszüntetése és a magatartási szabályok megváltoztatása esetén a bûnügyi költséget az

állam viseli.”

54. § A Bv. tvr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) Ha a szabadságvesztést az ítélet szerint fiatalkorúak börtönében vagy fiatalkorúak fogházában kell

végrehajtani, de az elítélt a huszonegyedik életévét a büntetés végrehajtásának megkezdése elõtt betölti, az elsõ

fokon eljárt bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján a Btk. 37. §-a szerint

meghatározza a szabadságvesztés fokozatát, ennek során a Btk. 35. § (2) bekezdése alapján a törvényben

meghatározottnál eggyel enyhébb végrehajtási fokozatot is meghatározhat.

(2) Ha a fiatalkorúak börtönében vagy a fiatalkorúak fogházában levõ elítélt a szabadságvesztés végrehajtása alatt

betölti a huszonegyedik életévét, a szabadságvesztés fokozatának a Btk. 37. §-a alapján történõ meghatározása,

valamint a fiatalkorú végrehajtás során tanúsított magatartására figyelemmel a Btk. 35. § (2) bekezdésének

alkalmazása iránt a büntetés-végrehajtási intézet tesz elõterjesztést a büntetés-végrehajtási bíróhoz.

(3) Ha az elõterjesztés a Btk. 35. § (2) bekezdésének alkalmazására is irányult, a büntetés-végrehajtási bíró

meghallgatást tart, egyéb esetben a büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján a Btk. 37. §-a szerint meghatározza

a szabadságvesztés fokozatát. A büntetés-végrehajtási bíró a szabadságvesztés fokozatának meghatározásakor a Btk.

35. § (2) bekezdése alapján a törvényben meghatározottnál eggyel enyhébb végrehajtási fokozatot is meghatározhat
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azzal, hogy az ott meghatározott szempontokon túl a fiatalkorúnak a szabadságvesztés végrehajtása során tanúsított

magatartását is vizsgálni kell.

(4) A bûnügyi költséget az állam viseli.”

55. § A Bv. tvr. a 14. §-t követõen a következõ alcímmel és 14/A. §-sal egészül ki:

„Az elévülés megállapítása
14/A. § A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az ügyész indítványára, iratok alapján megállapítja a büntetés

vagy a javítóintézeti nevelés végrehajthatóságának kizártságát a 18. § szerinti elévülés bekövetkezése miatt.”

56. § A Bv. tvr. 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az intézeti tanács az elõterjesztést az ideiglenes elbocsátás esedékessége elõtt legalább három hónappal teszi

meg a büntetés-végrehajtási bíróhoz, és abban – ha ez a fiatalkorú további fejlõdése és a megelõzés érdekében

szükséges – külön magatartási szabály elõírása érdekében pártfogó felügyelõi vélemény beszerzésére is javaslatot

tehet.”

57. § A Bv. tvr. 16. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Javítóintézeti nevelés átváltoztatása szabadságvesztésre
16. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az ügyész indítványára a Btk. 122. §-ában meghatározott

feltételek fennállása esetén – az iratok alapján – a javítóintézeti nevelést vagy annak hátralévõ részét

szabadságvesztésre változtatja át.

(2) A bûnügyi költséget az állam viseli.

(3) Az (1) bekezdés alapján átváltoztatott javítóintézeti nevelés helyébe lépõ szabadságvesztésre halasztás nem

engedélyezhetõ.”

58. § A Bv. tvr. III. fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„III. FEJEZET

A BÜNTETÉSEK ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁT KIZÁRÓ OKOK
17. § A büntetés vagy intézkedés végrehajtását kizárja

a) az elítélt halála,

b) az elévülés,

c) a kegyelem,

d) törvényben meghatározott egyéb ok.

Az elévülés
18. § (1) A szabadságvesztés végrehajthatósága elévül

a) tizenöt évi szabadságvesztés vagy ennél súlyosabb büntetés esetén húsz év,

b) tízévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés esetén tizenöt év,

c) ötévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés esetén tíz év,

d) öt évet el nem érõ tartamú szabadságvesztés esetén öt év

elteltével.

(2) Az elzárás, a közérdekû munka, a pénzbüntetés, a kitiltás és a sportrendezvények látogatásától eltiltás

végrehajthatósága öt év elteltével évül el.

(3) A foglalkozástól eltiltás, a jármûvezetéstõl eltiltás, a kiutasítás és a közügyektõl eltiltás végrehajthatósága

a) ötévi vagy ezt meghaladó tartam esetén tíz év,

b) öt évet el nem érõ tartam esetén öt év

elteltével évül el.

(4) A javítóintézeti nevelés végrehajthatósága három év elteltével évül el.

(5) Nem évül el

a) az emberiesség elleni bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet) miatt kiszabott,

b) a háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet) miatt kiszabott,

c) az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerõre emelt és az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített

81/1945. (II. 5.) ME rendelet 11. és 13. §-ában meghatározott egyéb háborús bûntettek miatt kiszabott tizenöt évig

tartó vagy ennél súlyosabb,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám 37421



d) az életfogytig tartó

szabadságvesztés végrehajthatósága.

18/A. § (1) Az elévülés határideje a büntetést vagy az intézkedést kiszabó határozat jogerõre emelkedésének napjával,

ha pedig a szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztik, a próbaidõ leteltének a napjával kezdõdik.

(2) Ha az elítélt a szabadságvesztés vagy a javítóintézeti nevelés végrehajtása alatt megszökik, az elévülés határideje

a szökés napjával ismét elkezdõdik.

(3) A szabadságvesztés mellett kiszabott büntetés elévülésének határideje a szabadságvesztés végrehajtása

befejezésének vagy a végrehajthatósága megszûnésének napján kezdõdik.

(4) Az elévülést félbeszakítja az elítélt ellen a büntetés vagy az intézkedés végrehajtása végett tett intézkedés.

Az elévülést minden olyan hatósági intézkedés félbeszakítja, amelyet a büntetés végrehajtásának elõbbre vitele

érdekében foganatosítottak. A félbeszakítás napjával az elévülés ismét elkezdõdik.

Kegyelem
18/B. § (1) A kegyelmi jogkör gyakorlója az elítélt büntetését vagy a vele szemben alkalmazott próbára bocsátást,

jóvátételi munkát és javítóintézeti nevelést kegyelembõl elengedheti vagy mérsékelheti.

(2) Kegyelmi rendelkezés kizárólag még végre nem hajtott büntetésre vagy intézkedésre vonatkozhat. A kegyelem

gyakorlása szempontjából a kiutasítás mindaddig nem tekinthetõ végrehajtottnak, amíg annak tartama el nem telt.

(3) Ha a kegyelmi jogkör gyakorlója az elítéltet kegyelemben részesíti, a büntetõjogi következmények [Btk. 98. §

(3) bekezdés] – ellenkezõ rendelkezés hiányában – az ítéletben kiszabott büntetéshez igazodnak.

(4) Ha a köztársasági elnök a büntetés végrehajtását kegyelembõl próbaidõre felfüggeszti, a próbaidõ és a mentesítés

hatályának beálltához szükséges idõtartam a kegyelmi elhatározás keltének napján kezdõdik.

Egyes büntetések végrehajtásának kizárása
18/C. § Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a határozott ideig tartó szabadságvesztés, az elzárás és a közérdekû

munka nem hajtható végre.”

59. § A Bv. tvr. 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A félbeszakítás tartama alatt az elévülés nyugszik.”

60. § A Bv. tvr. a 22. §-t követõen a következõ 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) Az elítélt felügyelettel vagy anélkül meglátogathatja a súlyos beteg hozzátartozóját, részt vehet

a hozzátartozója temetésén. A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka elrendelheti bilincs használatát, kivételesen

a végrehajtás biztonsága érdekében vagy közbiztonsági érdekbõl megtagadhatja a látogatás, illetve a temetésen való

részvétel engedélyezését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli eltávozás az öt napot nem haladhatja meg, annak tartama

a szabadságvesztésbe beszámít.”

61. § A Bv. tvr. a 23. §-t követõen a következõ 23/A–23/E. §-sal egészül ki:

„23/A. § (1) Az elítéltet a feltételes szabadságra bocsátás lehetõségébõl ki kell zárni, ha a határozott ideig tartó

szabadságvesztés letöltését önhibájából határidõben nem kezdte meg.

(2) Az elítéltet erre a következményre a szabadságvesztés megkezdésére kiadott felhívásban, halasztás

engedélyezése esetén a határozatban figyelmeztetni kell.

23/B. § (1) A szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátható, ha

a) a büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan magatartására, valamint arra a készségére tekintettel, hogy

törvénytisztelõ életmódot fog folytatni alaposan feltehetõ, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is

elérhetõ, és

b) a határozott ideig tartó szabadságvesztésnek a Btk. 38. § (2) bekezdése szerinti vagy a bíróság által az ítéletben

megállapított részét, az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a bíróság által a Btk. 43. § (1) bekezdése alapján az

ítéletben meghatározott tartamot letöltötte.

(2) A büntetés-végrehajtási bíró a határozott ideig tartó szabadságvesztésbõl feltételes szabadágra bocsátott elítélt

pártfogó felügyeletét (Btk. 69. §) rendelheti el, és az elítélt számára a Btk. 71. § (2)–(3) bekezdése alapján külön

magatartási szabályokat írhat elõ.

(3) A büntetés-végrehajtási bíró az életfogytig tartó szabadságvesztésbõl feltételes szabadságra bocsátott elítélt

számára a Btk. 71. § (2)–(3) bekezdése alapján külön magatartási szabályokat írhat elõ.
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23/C. § (1) Ha az elítélttel szemben több határozott ideig tartó végrehajtandó szabadságvesztést kell végrehajtani, és

a szabadságvesztések folyamatos végrehajtása során a bíróság az elítéltet bármely szabadságvesztésbõl feltételes

szabadságra bocsátotta, a feltételes szabadság mindaddig nem kezdhetõ meg, amíg az elítélt más szabadságvesztést

– ide nem értve a közérdekû munka vagy a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést – tölt.

(2) Ha a bíróság az elítéltet több szabadságvesztésbõl bocsátotta feltételes szabadságra, az elítélt ezeket

párhuzamosan tölti.

(3) A párhuzamosan töltött feltételes szabadságok mindegyikénél külön kell vizsgálni, hogy a feltételes szabadság

megszüntetésének a Btk. 40. § (1) bekezdésében meghatározott valamely feltétele fennáll-e.

23/D. § (1) Ha a határozott idejû szabadságvesztésbõl vagy az életfogytig tartó szabadságvesztésbõl feltételes

szabadságra bocsátott elítélt a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, a büntetés-végrehajtási

bíró a feltételes szabadságot megszünteti.

(2) A párhuzamosan töltött feltételes szabadságok mindegyikénél külön kell vizsgálni, hogy a feltételes szabadság

megszüntetésének az (1) bekezdésben meghatározott feltétele fennáll-e.

23/E. § Ha az összbüntetési ítélet olyan idõpontban emelkedik jogerõre, amikor az elítélt az összbüntetésként

megállapított szabadságvesztést már kitöltötte, és az elítélttel szemben más ügyben kiszabott szabadságvesztést kell

foganatba venni, a végrehajtásra kerülõ szabadságvesztés tartamába be kell számítani azt az idõtartamot, amennyivel

az elítélt által kitöltött szabadságvesztés tartama meghaladja az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés

tartamát.”

62. § A Bv. tvr. 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szabadságvesztés végrehajtása során biztosítani kell az elítélt)

„b) elhelyezését, élelmezését, ruházatát és – ha e törvény másként nem rendelkezik – a hatályos egészségügyi,

társadalombiztosítási, egészségbiztosítási jogszabályok, illetve a kötelezõ szakmai eljárásrend szerinti egészségügyi

ellátását,”

63. § (1) A Bv. tvr. 28/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az elítélt megváltozott magatartására figyelemmel a bíróság az (1) bekezdés alapján hozott határozatát

hatályon kívül helyezheti.”

(2) A Bv. tvr. 28/A. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Enyhébb végrehajtási fokozat nem jelölhetõ ki, ha)

„e) az elítélt olyan életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést tölt, amelybõl nem bocsátható feltételes

szabadságra.”

64. § A Bv. tvr. a 28/B. §-t követõen a következõ 28/C. §-sal egészül ki:

„28/C. § (1) A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó általános szabályok a különleges biztonságú

zárkában vagy körleten történõ elhelyezés esetén annak végrehajtási rendjéhez igazodnak.

(2) A különleges biztonságú zárkában vagy körleten elhelyezett elítélt a büntetés-végrehajtási intézet területén

engedéllyel és felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell tartani.”

65. § A Bv. tvr. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32. § (1) A szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt elveszti a személyi szabadságát.

(2) A szabadságvesztés végrehajtása alatt

a) szünetelnek azok az állampolgári jogok és kötelezettségek, amelyek a büntetés végrehajtására tekintettel nem

gyakorolhatóak,

b) szünetelnek azok az állampolgári jogok, amelyekre – ha a bíróság az elítéltet eltiltotta a közügyek gyakorlásától –

a közügyektõl eltiltás hatálya kiterjed,

c) korlátozottan érvényesíthetõk azok a jogok és állampolgári kötelezettségek, amelyekrõl törvény így rendelkezik,

vagy amelyek gyakorlásában, illetve teljesítésében az elítélt akadályozva van.”

66. § A Bv. tvr. 33. § (1) bekezdés f)–g) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Az elítélt köteles – különösen –)

„f) alávetni magát a jogszabályban elõírt kötelezõ vagy egészségi állapotának megítéléséhez szükséges orvosi

vizsgálatnak és a jogszabály szerint kötelezõ, illetve életmentõ gyógykezelésnek, a mûtétre az egészségügyi

jogszabályok az irányadók;
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g) a tartására fordított költséghez hozzájárulni, kivéve, ha önhibáján kívüli okból nem dolgozik, és nem részesül

nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban.”

67. § (1) A Bv. tvr. 36. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az elítélt jogosult)

„f) munkahelyi vagy üzemi baleset esetén baleseti ellátásra és baleseti egészségügyi szolgáltatásra;”

(2) A Bv. tvr. 36. § (1) bekezdése a következõ p)–q) ponttal egészül ki:

(Az elítélt jogosult)

„p) az ellene folyamatban lévõ büntetõeljárás során a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság által elektronikus

eszközön átadott iratokba vagy az ellene folyamatban volt büntetõeljárásban keletkezett iratról elektronikus eszközön

kiadott másolatba történõ betekintéshez a büntetés-végrehajtási intézet által biztosított eszközt igénybe venni;

q) a már megállapított nyugellátásának, korhatár elõtti ellátásának, szolgálati járandóságának, valamint egyéb

rendszeres pénzbeli juttatásának a meghatalmazott személy kezéhez vagy a büntetés-végrehajtási intézethez

folyósítására, továbbá a saját jogon járó családi pótléknak a letéti számláján való elhelyezésére.”

(3) A Bv. tvr. 36. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A terhes és a kisgyermekes elítélt nõnek az egészségét védõ és a gyermek fejlõdését szolgáló, e törvényben nem

szabályozott jogai nem korlátozhatók. Ha a szülésre a szabadságvesztés végrehajtása alatt kerül sor, és az együttes

elhelyezést kizáró ok nem áll fenn, a gyermeket egyéves koráig az anyjával együtt kell elhelyezni.”

(4) A Bv. tvr. 36. §-a a következõ (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az anya és a gyermek együttesen nem helyezhetõ el, ha

a) az anya a gyermek gondozását nem vállalja,

b) a bíróság a szülõi felügyeletet az anya valamennyi gyermekével kapcsolatosan megszüntette,

c) az anya ellen a gyermek sérelmére elkövetett bûncselekmény miatt eljárás indult,

d) az anya egészségi állapota miatt a gyermek gondozását, nevelését nem tudja ellátni. Ez utóbbi esetben, ha az anya

a gyermekét szoptatja, a gyermek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek körletén elhelyezhetõ.

(4b) A gyermek felett szülõi felügyeletet gyakorló vagy a gyermekkel kapcsolattartásra jogosult másik szülõ, valamint

a gyám részére heti egy alkalommal a kapcsolattartást és a gyermek fejlõdésérõl a megfelelõ tájékoztatást biztosítani

kell.

(4c) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a gyermek elhelyezése iránt indított eljárás elbírálására

a büntetés-végrehajtási intézet székhelye szerint illetékes bíróság jogosult.”

(5) A Bv. tvr. 36. § (5) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(Az elítélt állampolgári jogai a következõképpen módosulnak:)

„g) a pénzküldemény küldése és fogadása a jogcím igazolásához, az elítélt nyilatkozatához vagy kapcsolattartói

minõség – ideértve a védõvel való kapcsolattartást is – fennállásához köthetõ.”

(6) A Bv. tvr. 36. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetel az elítélt joga)

„e) a (7) és (8) bekezdésben meghatározott kivételekkel a szülõi felügyelethez.”

(7) A Bv. tvr. 36. §-a a következõ (6a)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt részére biztosítani kell, hogy – ha ezzel élni akar – a választójogát

gyakorolhassa. Az elítélt a fogvatartás helyén, a választási eljárásra vonatkozó jogszabályok szerint jogosult szavazni,

az elítélt személyazonosságát a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet nyilvántartása alapján kell megállapítani.

A büntetés-végrehajtási intézet köteles elõsegíteni az elítélt választójogának gyakorlását, szükség esetén az elítélt

részére félbeszakítást kell engedélyezni, amelynek tartama legfeljebb három nap.

(7) A (4) bekezdés szerinti együttes elhelyezése esetén az anya a gyermek felett a gondozás és a nevelés jogát

gyakorolja.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott eseten kívül az elítélt a gyermekével kapcsolattartásra jogosult, és

a büntetés-végrehajtási jogviszony keretei között részt vehet a gyermek nevelésében, valamint a gyermek sorsát

érintõ lényeges kérdések eldöntésében, kivéve, ha a szülõi felügyeleti jogát a bíróság megszüntette vagy korlátozta.

(9) Ha az elítélt a Btk. XIX. Fejezetében meghatározott valamely bûncselekményt tizennyolcadik életévet be nem

töltött sértett sérelmére követte el, vagy a tizennyolcadik életévét be nem töltött sértett ellen elkövetett személy elleni

erõszakos bûncselekmény elkövetési körülményeibõl a szexuális motívum kimutatható, az elítélt befogadását

követõen fel kell mérni, hogy mennyire áll fenn a veszélye annak, hogy szabadon bocsátását követõen hasonló
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bûncselekményt fog elkövetni. Ha ennek a lehetõsége fennáll, akkor az elítélt részére – önkéntes részvételi alapon – fel

kell ajánlani megfelelõ viselkedésterápiát vagy más csoportos foglalkozáson való részvételt.”

68. § A Bv. tvr. 50. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a fiatalkorú a Btk. XIX. Fejezet alá tartózó bûncselekményt követett el, a sajátos fejlõdési szükségleteit

fokozottan figyelemmel kell kísérni, és részére – önkéntes részvételi alapon – fel kell ajánlani megfelelõ

viselkedésterápiát vagy más csoportos foglalkozáson való részvételt.”

69. § A Bv. tvr. V. fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„V. FEJEZET

A KÖZÉRDEKÛ MUNKA VÉGREHAJTÁSA
A közérdekû munka végrehajtásának rendje
60. § (1) A közérdekû munka végrehajtásnak célja, hogy az elítélt a köz érdekében álló munkát végezzen, és hogy az

az elítélt bûnismétlése megelõzésének és társadalmi beilleszkedésének az elõsegítését is szolgálja.

(2) A közérdekû munka végrehajtásáról a pártfogó felügyelõi szolgálat gondoskodik, amely feladatát a központi vagy

helyi önkormányzati költségvetési szervekkel vagy ezek intézményeivel, helyi közszolgáltatást végzõ egyéb

szervezetekkel, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam

vagy az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetekkel, az egyházi fenntartású intézményekkel,

a közhasznú jogállású szervezetekkel, a civil szervezetekkel, valamint a gazdálkodó szervezetekkel (a továbbiakban

együtt: munkahely) és az állami foglalkoztatási szervvel együttmûködésben látja el.

(3) A kijelölt munkahellyel a közérdekû munka tartamára nem létesül munkaviszony, az elítélt a munkát

büntetés-végrehajtási jogviszony keretében végzi.

(4) A közérdekû munka végrehajtása során a napi munkaidõ legalább négy óra, legfeljebb tizenkét óra. A közérdekû

munkavégzés heti idõtartama legalább négy óra, de a negyvennyolc órát nem haladhatja meg. A letöltött közérdekû

munkát órákban kell nyilvántartani.

(5) A közérdekû munkát az elsõ munkahely kijelölésérõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított két éven

belül végre kell hajtani. A félbeszakítás, valamint a közérdekû munka szabadságvesztés büntetés vagy elõzetes

letartóztatás foganatba vétele miatti megszakításának tartama e határidõbe nem számít be. Ha két éven belül

a közérdekû munkát az elítélt önhibájából nem végzi el, a pártfogó felügyelõ jelentést készít, és a 67/C. § (2) bekezdése

szerint kezdeményezi az ügyésznél a közérdekû munka szabadságvesztésre való átváltoztatásának indítványozását.

(6) A közérdekû munka végrehajtása során az elítélt jogosult

a) a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározott védelemre,

b) ha a munkakör jellege indokolja, a munkahely által biztosított munkaruházatra és egyéni védõeszköz-ellátásra,

c) munkahelyi vagy üzemi baleset esetén a külön törvény szerinti baleseti ellátásként baleseti egészségügyi

szolgáltatásra.

(7) Munkahelyi és üzemi baleset esetén a pártfogó felügyelõ és a munkahely képviselõje közös jegyzõkönyvet vesz fel,

a továbbiakban a munkahely a munkavédelemrõl szóló törvényben és az egyéb, munkavédelemre vonatkozó

jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.

(8) A közérdekû munka végrehajtása során az elítéltnek az általa okozott kárért való felelõsségére, illetve az elítéltet

ért kárért a munkahely felelõsségére a munka törvénykönyvérõl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal,

hogy az elítélt anyagi felelõsségének a mértékét a hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók távolléti

díjának figyelembevételével kell megállapítani.

(9) A közérdekû munka végrehajtásának elévülését félbeszakítja, ha az elítélttel szemben szabadságvesztést vagy

elõzetes letartóztatást vesznek foganatba. Ezeknek a körülményeknek a megszûnéséig az elévülés nyugszik.

61. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a honlapján megjelentetett tájékoztatóban ismerteti a munkahelyekkel

a közérdekû munkára ítéltek igénybevételének lehetõségét.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv a közérdekû munka szervezése céljából a közérdekû munka végzésére kijelölhetõ

munkahelyekrõl foglalkoztatói nyilvántartást (a továbbiakban: foglalkoztatói nyilvántartás) vezet. Az állami

foglalkoztatási szerv a büntetõügyben kiszabott közérdekû munka végrehajtásra kijelölhetõ munkahelyekrõl vezetett

foglakoztatói nyilvántartást és a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) alapján létrehozott közérdekû munka foglalkoztatói

nyilvántartásnak a foglalkoztatókra vonatkozó részét egységes rendszerként mûködteti.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám 37425



(3) A foglalkoztatói nyilvántartásba közérdekû munka végzésére kijelölhetõ munkahelyként nyilvántartásba vehetõ:

a) a központi és a helyi önkormányzati költségvetési szerv,

b) az állami és az önkormányzati fenntartású intézmény,

c) az állami és az önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam vagy az

önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,

d) a helyi közszolgáltatást végzõ egyéb szervezet,

e) az egyházi fenntartású intézmény,

f) a közhasznú jogállású szervezet,

g) a civil szervezet,

h) a gazdálkodó szervezet.

(4) A (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott munkahelyek kötelesek bejelenteni, a (3) bekezdés

d)–h) pontjában meghatározott munkahelyek bejelenthetik az állami foglalkoztatási szerv részére az (5) bekezdés

a)–i) pontjában foglalt adatokat.

(5) A foglalkoztatói nyilvántartás tartalmazza

a) a kijelölhetõ munkahely megnevezését és elérhetõségét,

b) a közérdekû munka jellegét (FEOR), a munkahelynek a tevékenységét (TEÁOR), a közérdekû munkaként végezhetõ

munkakör megnevezését, leírását,

c) a kijelölhetõ munkahely által igényelt létszámot,

d) a munkavégzés helyét,

e) a munkavégzés tartamát,

f) a napi munkaidõ legalacsonyabb és legmagasabb mértékét,

g) az arra vonatkozó adatokat, hogy a közérdekû munka az általános munkarend szerint heti pihenõ- vagy

munkaszüneti napokon végezhetõ-e,

h) az egy napon foglalkoztatható személyek legkisebb és legnagyobb létszámát,

i) a munkavégzéséhez szükséges

ia) iskolai végzettségre, szakképesítésre,

ib) személyi higiénés alkalmassági vizsgálatra

vonatkozó adatokat.

(6) Az állami foglalkoztatási szerv a honlapján való közzététellel tájékoztatja a pártfogó felügyelõi szolgálatot azokról

a munkahelyekrõl, amelyek közérdekû munka végzésére elítéltek kijelölését igénylik.

(7) A pártfogó felügyelõ munkahely kijelölésérõl szóló értesítése alapján az állami foglalkoztatási szerv átvezeti

a változásokat a foglalkoztatói nyilvántartás (5) bekezdés szerinti adatain. Ha a pártfogó felügyelõ a munkahely

kijelölésérõl értesíti a foglalkoztatási szervet, akkor a kijelölt munkahely nem jeleníthetõ meg a szabálysértési

eljárásban kiszabott közérdekû munka, illetve a pénzbírság, helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság megváltására

vállalt közérdekû munka elvégzésre kijelölhetõ munkahelyként a foglalkoztatási szerv által a Szabs. tv. alapján vezetett

közérdekû munka foglalkoztatói nyilvántartásban.

(8) Ha a foglalkoztatói nyilvántartás alapján a közérdekû munka elvégzésre nincs kijelölhetõ munkahely, a pártfogó

felügyelõ arra a Szabs. tv. alapján vezetett közérdekû munka foglalkoztatói nyilvántartás szerinti munkahelyet is

kijelölhet.

A munkahely kijelölése
62. § (1) A közérdekû munka végrehajtására szolgáló munkahelyet az elítélt lakóhelye – ennek hiányában

a tartózkodási helye – szerint illetékes kormányhivatal pártfogó felügyelõje jelöli ki, a munkahely kijelölése elõtt az

elítéltet meghallgatja. Evégbõl az elítéltet a bíróság értesítésének kézhezvételétõl számított nyolc napon belül

megidézi, egyben az iskolai végzettségére, szakképesítésére és az egészségi állapotára vonatkozó iratok bemutatására

hívja fel.

(2) Ha az elítéltnek magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye nem ismert, az eljárásra a Fõvárosi

Kormányhivatal pártfogó felügyelõje illetékes.

(3) A munkavégzés helyeként elsõsorban az elítélt lakóhelye, ennek hiányában, illetve az elítélt kérelmére

a tartózkodási helye szerinti munkahelyet kell kijelölni. Az elítélt legkésõbb a meghallgatáson kérheti, hogy

a közérdekû munka végrehajtási helyét a tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal pártfogó felügyelõi

szolgálata jelölje ki.

(4) A munkahely kijelölése elõtt a pártfogó felügyelõ foglalkoztathatósági szakvélemény kiadása érdekében

kezdeményezi az elítélt foglalkoztathatósági vizsgálatát és az elítéltet a vizsgálaton való megjelenésre hívja fel.
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(5) Az elítélt köteles a foglalkoztathatósági vizsgálaton megjelenni. A felhívásban az elítéltet figyelmeztetni kell arra,

hogy ha a vizsgálaton nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, akkor a pártfogó felügyelõ a közérdekû munka

szabadságvesztésre történõ átváltoztatását kezdeményezi.

(6) Ha a foglalkoztathatósági vizsgálat elvégzésére jogosult arról értesíti a pártfogó felügyelõi szolgálatot, hogy az

elítélt a foglalkoztathatósági vizsgálaton nem jelent meg és az elítélt a távolmaradását nem mentette ki, a pártfogó

felügyelõ jelentést készít az ügyésznek. Az eljárásra a továbbiakban a közérdekû munka szabadságvesztésre történõ

átváltoztatásának szabályait kell alkalmazni.

63. § (1) Az elítélt a foglalkoztathatósági szakvéleményt köteles bemutatni a pártfogó felügyelõnek, aki ennek alapján

– kivéve, ha a közérdekû munkavégzés félbeszakítására okot adó körülmény áll fenn – legkésõbb

a foglalkoztathatósági szakvélemény bemutatásától számított tizenöt napon belül a közérdekû munka végrehajtására

szolgáló munkahelyet határozatban jelöli ki.

(2) A munkahely kijelölése elõtt a pártfogó felügyelõ köteles a kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatás mellett

egyeztetni a kijelölhetõ munkahellyel. A kijelölés esetére a kötelezettségek vállalásáról a munkahely vezetõje vagy

képviseletre jogosult tisztségviselõje nyilatkozatot tesz.

(3) A munkahely kijelölésénél az ítélet rendelkezésén túl figyelembe kell venni az elítélt egészségi állapotát,

a foglalkoztathatósági szakvéleményt, az elítélt szakképzettségét, szakképesítését és a munkára való alkalmasságát,

valamint az elkövetett bûncselekmény jellegét.

(4) A munkavégzés helyeként nem jelölhetõ ki az a munkahely,

a) ahol az ellátandó munkakört az elítélt – büntetett elõéletére vagy a foglalkozástól eltiltás hatályára figyelemmel,

vagy egészségi állapota miatt – nem töltheti be,

b) amelynek az elítélt akár a közérdekû munka megkezdése elõtt, akár annak végrehajtása alatt vezetõ

tisztségviselõje vagy tulajdonosa, vagy abban üzletrésszel rendelkezik,

c) ahol az elítélt a közérdekû munka végrehajtása során a Ptk. szerinti hozzátartozójával kerülne alá-fölérendeltségi

vagy elszámolási viszonyba,

d) amelynél a munkába járás költségeit az elítélt elõreláthatólag nem tudja fedezni.

(5) A határozatban a pártfogó felügyelõ meghatározza a munkavégzés kezdõ idõpontját.

(6) A munkahely kijelölésérõl szóló határozat ellen a kézhezvételtõl számított nyolc napon belül az ügyész, az elítélt

és védõje a büntetés-végrehajtási bíróhoz fellebbezhet. A fellebbezést az ügyben eljárt kormányhivatal pártfogó

felügyelõi szolgálatánál kell benyújtani. Ha a munkahely kijelölésérõl a pártfogó felügyelõ meghallgatáson határoz,

az elítélt a fellebbezésrõl nyomban nyilatkozatot tesz, amit jegyzõkönyvbe kell foglalni. A pártfogó felügyelõ

a fellebbezést a rendelkezésre álló iratokkal együtt a fellebbezési határidõ leteltét követõen haladéktalanul felterjeszti

a székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak.

(7) Ha az elítélt a fellebbezésben kizárólag a közérdekû munka megkezdésének az idõpontját kifogásolja,

a büntetés-végrehajtási bíró a fellebbezést félbeszakítási kérelemként bírálja el.

(8) Ha az elítélt a pártfogó felügyelõi meghallgatáson vagy a munkahely kijelölésérõl szóló határozattal szemben

benyújtott fellebbezésében úgy nyilatkozik, hogy a közérdekû munka elvégzését megtagadja, a pártfogó felügyelõ

errõl jelentést készít az ügyésznek. Az eljárásra a továbbiakban a közérdekû munka szabadságvesztésre történõ

átváltoztatásának szabályait kell alkalmazni.

64. § (1) A munkahely kijelölésérõl – a határozat elõkészítése során a munkahellyel való kapcsolatfelvétel alapján –,

továbbá a fellebbezés folytán a kijelölés módosításáról haladéktalanul értesíteni kell az elítélt lakóhelye, ennek

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervet.

(2) A munkahely kijelölésérõl szóló jogerõs határozatot a pártfogó felügyelõ kézbesíti az elítéltnek, és egyben

a munkavégzés megkezdésére hívja fel az elítéltet. A felhívásban az elítéltet figyelmeztetni kell arra, hogy

a foglalkoztathatósági szakvéleményt a munkahely képviselõjének mutassa be, továbbá arra, hogy ha a kijelölt

munkahelyen a felhívás szerinti határidõn belül vagy idõpontban nem jelenik meg, akkor a pártfogó felügyelõ

a közérdekû munka szabadságvesztésre történõ átváltoztatását kezdeményezi.

(3) A munkavégzés kezdõ idõpontjáról a pártfogó felügyelõ értesíti a munkahelyet.

65. § (1) Ha munkahely-kijelölés érdekében történõ meghallgatáson az elítélt egészségi állapotával összefüggésben

olyan adat merül fel, vagy a foglalkoztathatósági szakvélemény alapján – a foglalkoztatási korlátozásokra és

a kijelölhetõ munkahelyekre figyelemmel – megalapozottan arra lehet következtetni, hogy az elítélt ideiglenesen nem

lesz foglalkoztatható, és egészségi állapotában a közeli jövõben változás nem várható, a pártfogó felügyelõ jelentést

készít és a pártfogó felügyelõi szolgálat székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak javaslatot tesz

a közérdekû munka félbeszakítására.
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(2) Ha munkahely-kijelölés érdekében történõ meghallgatáson az elítélt egészségi állapotával összefüggésben olyan

adat merül fel, vagy a foglalkoztathatósági szakvélemény alapján megalapozottan arra lehet következtetni, hogy az

elítélt egészségi állapotában olyan tartós változás következett be, ami a közérdekû munka végrehajtását nem teszi

lehetõvé, a pártfogó jelentést készít és a pártfogó felügyelõi szolgálat székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási

bírónak javaslatot tesz a közérdekû munka végrehajthatósága megszûnésének a megállapítására.

Új munkahely kijelölése
66. § (1) Az elítélt lakóhelye, ennek hiányában vagy az elítélt kérelmére a tartózkodási helye szerint illetékes

kormányhivatal pártfogó felügyelõje hivatalból vagy az elítélt, illetve a munkahely kérelmére a közérdekû munka

végrehajtására új munkahelyet jelöl ki, ha a közérdekû munka

a) a kijelölt munkahelyen nem hajtható végre,

b) végrehajtása

ba) a munkafegyelem biztosítása érdekében vagy

bb) az elítélt személyi körülményeiben történt változás miatt

más munkahelyen célszerû,

c) azért nem teljesíthetõ, mert az elítélt jövedelmi viszonyai miatt nem képes fedezni a kijelölt munkahelyre történõ

utazás költségeit, és azokat a munkahely sem fizeti meg.

(2) A pártfogó felügyelõ új munkahelyet jelöl ki, ha erre a büntetés-végrehajtási bíró, illetve az ügyész felhívja.

(3) Az új munkahely kijelölésérõl szóló határozat ellen a kézhezvételtõl számított nyolc napon belül az ügyész, az

elítélt és védõje a büntetés-végrehajtási bíróhoz fellebbezést jelenthet be. Az elítélt és védõje az új munkahely

kijelölése iránti kérelmet elutasító határozattal szemben is fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az ügyben eljárt

kormányhivatal pártfogó felügyelõi szolgálatánál kell benyújtani. Ha az új munkahely kijelölésérõl a pártfogó

felügyelõ meghallgatáson határoz, az elítélt a fellebbezésrõl nyomban nyilatkozatot tesz, amit jegyzõkönyvbe kell

foglalni.

(4) A pártfogó felügyelõ a fellebbezést a rendelkezésre álló iratokkal együtt a fellebbezési határidõ leteltét követõen

haladéktalanul felterjeszti a székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak.

A közérdekû munka végrehajtásának ellenõrzése, az elítélt és a munkahely kötelezettségei
67. § (1) A közérdekû munka végrehajtását a pártfogó felügyelõ ellenõrzi, ennek keretében rendszeresen vizsgálja,

hogy az elítélt, illetve a munkahely a közérdekû munka végrehajtásával összefüggõ kötelezettségeinek eleget tesz-e.

(2) A pártfogó felügyelõ a közérdekû munka végrehajtásának nyilvántartására nyilvántartó lapot és jelenléti ívet állít

ki, amely tartalmazza

a) az ügy számát,

b) az elítélt természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és egyéb elérhetõségét,

c) a munkahelyen történõ megjelenések idõpontját,

d) az egy munkanapon ledolgozott órák számát és munkanaponként az elítélt és a munkahely képviselõjének

aláírását,

e) az összesen ledolgozott órák számát.

(3) A közérdekû munka végrehajtása során az elítélt köteles

a) a kijelölt munkahelyen a munkaidõ kezdetére munkaképes állapotban megjelenni, és a meghatározott

munkaidõben munkát végezni, esetleges hiányzásait orvos által vagy más megfelelõ módon igazolni,

b) a kijelölt munkát szakismerete, képessége és legjobb tudása szerint, fegyelmezetten, a kijelölt munkahely

képviselõjének az utasításai, vagy ha a munka felügyeletét a pártfogó felügyelõ vagy a pártfogó felügyelõi asszisztens

látja el, az õ utasítása szerint elvégezni,

c) a munkavédelemmel, a tûzvédelemmel, a balesetvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos elõírásokat

megtartani,

d) a kijelölt munkahelyen munkát végzõkkel együttmûködni, és a munkáját úgy végezni, valamint általában olyan

magatartást tanúsítani, hogy más egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi kárt ne

idézzen elõ,

e) a közérdekû munka végrehajtása során az elítélt a pártfogó felügyelõvel köteles együttmûködni és számára

a szükséges tájékoztatást megadni, a közérdekû munka végrehajtását elõsegítõ rendelkezéseit megtartani.

(4) A közérdekû munka végrehajtása során a munkahely köteles

a) az elítéltet az ítélet és a kijelölésrõl szóló határozat szerinti közérdekû munkával, hetente legalább egy napon, napi

legalább négy és legfeljebb tizenkét óra közötti tartamban foglalkoztatni,

b) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani,
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c) a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, a munkavégzéshez szükséges ismeretek

megszerzését biztosítani,

d) az elítéltet a munkavédelemmel, a balesetvédelemmel, a tûzvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos

elõírásokról kioktatni,

e) az elítéltnek a munkával összefüggésben okozott kárt megtéríteni,

f) a pártfogó felügyelõ által megküldött nyilvántartó lapot és jelenléti ívet vezetni,

g) az elítéltrõl kért felvilágosítást a pártfogó felügyelõnek megadni,

h) haladéktalanul értesíteni a pártfogó felügyelõt arról, ha

ha) az elítélt a büntetése letöltését megkezdte,

hb) az elítélt a közérdekû munka önkéntes végrehajtásának nem tesz eleget,

hc) új munkahely kijelölése tûnik célszerûnek,

hd) rendkívüli esemény következett be, így különösen, ha az elítéltet munkahelyi baleset érte,

he) az elítélt a meghatározott közérdekû munkát teljesítette.

A közérdekû munka végrehajtásának félbeszakítása
67/A. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró az elítélt vagy védõje kérelmére fontos okból, különösen az elítélt családi

körülményeire, egészségi állapotára tekintettel a közérdekû munka végrehajtását félbeszakíthatja. A félbeszakítás

tartama – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – évente a hatvan napot nem haladhatja meg.

(2) A büntetés-végrehajtási bíró a közérdekû munka végrehajtását hivatalból vagy az elítélt kérelmére félbeszakítja,

ha az elítélt

a) a tizenkettedik hetet meghaladóan várandós, a gyermek egy éves koráig, feltéve, hogy gyermekét a saját

háztartásában gondozza,

b) gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesül, annak hátralévõ idejére, de legfeljebb

egy évre,

c) egészségi állapotában olyan tartós változás következett be, amely a közérdekû munka végrehajtását ideiglenesen

nem teszi lehetõvé, vagy a foglalkoztathatósági szakvélemény alapján a foglalkoztatási korlátozásokra és a kijelölhetõ

munkahelyekre figyelemmel az elítélt ideiglenesen nem foglalkoztatható, legfeljebb egy évre.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása esetén a büntetés végrehajtását haladéktalanul folytatni kell, ha

a) a gyermek nem az elítélt gondozásában van,

b) a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozási segély folyósítását egy év eltelte elõtt megszüntetik,

c) az elítélt egészségi állapota a közérdekû munka elvégzését lehetõvé teszi.

(4) A félbeszakítás tartama a közérdekû munka tartamába nem számít be. A félbeszakítás alatt az elévülés nyugszik.

A közérdekû munka végrehajthatóságának megszûnése
67/B. § A közérdekû munka, illetve annak hátralévõ része nem hajtható végre, ha az ítélet jogerõre emelkedése után

az elítélt

a) megszületett gyermekének gondozásáról egy éven át saját háztartásában gondoskodott,

b) legalább egy évig gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült,

c) egészségi állapotában olyan tartós változás következett be, amely a közérdekû munka végrehajtását nem teszi

lehetõvé, vagy a megismételt foglalkoztathatósági vizsgálat szerint a közérdekû munka végzésére az elítélt nem

alkalmas,

d) a határozat jogerõre emelkedését követõen öt évet vagy azt meghaladó idõt töltött szabadságvesztésben vagy

elõzetes letartóztatásban.

A közérdekû munka átváltoztatása szabadságvesztésre
67/C. § (1) A pártfogó felügyelõ jelentést készít, ha

a) az elítélt a közérdekû munka elvégzését megtagadja,

b) az elítélt a foglalkoztathatósági vizsgálaton nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja,

c) a munkahely értesítése alapján vagy az ellenõrzések során megállapítja, hogy az elítélt önhibájára visszavezethetõ

okból

ca) a közérdekû munka megkezdésére megjelölt idõpontban nem jelent meg,

cb) a munkavégzési kötelezettségének az arra való felhívás ellenére nem tett eleget,

cc) a munkafegyelmet súlyosan sértõ magatartást tanúsított,

cd) a 60. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.

(2) A pártfogó felügyelõ a jelentést – az azt alátámasztó bizonyítékok csatolásával – megküldi az ügyésznek, és

javaslatot tesz a közérdekû munka szabadságvesztésre való átváltoztatásának indítványozására.
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(3) Az ügyész szükség esetén meghallgatja a pártfogó felügyelõt és az elítéltet, illetve további bizonyítékok

csatolására hívhatja fel a pártfogó felügyelõt.

(4) Ha az átváltoztatás indítványozására az ügyész nem lát alapot, az ügyész, illetve ha a büntetés-végrehajtási bíró

az ügyész indítványát elutasítja, a büntetés-végrehajtási bíró új munkahely kijelölésére hívja fel a kormányhivatal

pártfogó felügyelõi szolgálatát.

67/D. § (1) A közérdekû munka, illetve annak hátralévõ része helyébe lépõ szabadságvesztést úgy kell megállapítani,

hogy négy óra közérdekû munkának egynapi szabadságvesztés felel meg. Az átváltoztatás után fennmaradó

közérdekû munkának egynapi szabadságvesztés felel meg.

(2) A közérdekû munka szabadságvesztésre a munkahely kijelölését megelõzõen is átváltoztatható, ha annak

elmaradása az elítélt felróható magatartására vezethetõ vissza.”

70. § A Bv. tvr. 68. §-a a következõ (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A meg nem fizetett pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést úgy kell megállapítani, hogy egynapi tétel

helyébe egynapi szabadságvesztés lép.

(3b) A közérdekû munka vagy annak hátralévõ része helyébe lépõ szabadságvesztést úgy kell megállapítani, hogy két

óra közérdekû munkának egynapi szabadságvesztés felel meg. Az átváltoztatás után fennmaradó közérdekû

munkának egynapi szabadságvesztés felel meg.”

71. § A Bv. tvr. a 69. §-t követõen a következõ VI/A. fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET

A KÖZÉRDEKÛ MUNKA ÉS A PÉNZBÜNTETÉS HELYÉBE LÉPÕ SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSA
69/A. § (1) A közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés büntetés végrehajtására a IV. fejezet

rendelkezéseit e fejezet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés büntetés végrehajtására – kivéve

a Btk. 51. § (2) bekezdésében meghatározott esetet – a szabadságvesztés fogház fokozatának rendelkezései

az irányadók, azzal, hogy a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést töltõ elítélt

a) a szabadságvesztésre ítéltekkel együtt elhelyezhetõ,

b) havonta legalább két alkalommal fogadhat látogatót,

c) kérelmére részt vehet a munkáltatásban.

(3) A közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést foganatosító büntetés-végrehajtási

intézet parancsnoka a 37/A. § (1) bekezdésében meghatározott okok fennállásának az idejére – legfeljebb öt napig –

a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést töltõ elítéltek meghatározott csoportjára

nézve elrendelheti a (2) bekezdés b)–c) pontjában, továbbá a 22/A. § (1) bekezdésében és a 36. § (1) bekezdés b)–c),

k) és m)–n) pontjában, a 36. § (3) bekezdésében, valamint a 36. § (5) bekezdés e) pontjában foglalt jogok gyakorlásának

teljes vagy részleges felfüggesztését. Az országos parancsnok az intézkedés idõtartamát további öt nappal

meghosszabbíthatja. A 37/A. § (2)–(3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.

(4) A közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztést töltõ elítélt részére biztosítani kell, hogy

– ha ezzel élni akar – a választójogát gyakorolhassa. Az elítélt a fogvatartás helyén, a választási eljárásra vonatkozó

jogszabályok szerint jogosult szavazni, az elítélt személyazonosságát a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet

nyilvántartása alapján kell megállapítani. A büntetés-végrehajtási intézet köteles elõsegíteni az elítélt választójogának

gyakorlását, szükség esetén az elítélt részére félbeszakítást kell engedélyezni, amelynek tartama legfeljebb három nap.

(5) A magánelzárás fenyítés a Btk. 51. § (2) bekezdése esetén is legfeljebb tíz napig terjedhet.

69/B. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka fontos okból, így különösen az elkövetõ személyi és családi

körülményeire, egészségi állapotára tekintettel a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ

szabadságvesztést legfeljebb harminc napig terjedõ idõtartamra félbeszakíthatja.

(2) Ha az elkövetõ kórházi gyógykezelése szükséges és az a büntetés-végrehajtás keretei között nem megoldható,

a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a gyógykezelés tartamára a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe

lépõ szabadságvesztést félbeszakítja.

(3) A félbeszakítás tartama a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés tartamába nem

számít be. A félbeszakítás alatt a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés elévülése

nyugszik.”
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72. § A Bv. tvr. VII. fejezetének címe helyébe a következõ cím lép:

„VII. FEJEZET

A FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS, A JÁRMÛVEZETÉSTÕL ELTILTÁS, A KIUTASÍTÁS, A KÖZÜGYEKTÕL ELTILTÁS,

A KITILTÁS ÉS A SPORTRENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSÁTÓL VALÓ ELTILTÁS VÉGREHAJTÁSA”

73. § A Bv. tvr. 72. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Jogszabály foglalkozástól eltiltás esetén a szakképzettséget igénylõ foglalkozás újbóli gyakorlását

a foglalkozáshoz szükséges jártasság, alkalmasság igazolásától teheti függõvé. Az elítélt a foglalkozás újbóli

gyakorlását mindaddig nem kezdheti meg, amíg a foglalkozáshoz szükséges jártasságát, alkalmasságát

a jogszabályban elõírt módon nem igazolja. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a végleges hatályú eltiltás alóli

mentesítés esetén is az alkalmasság igazolásának módjára.”

74. § A Bv. tvr. a következõ 76. §-sal egészül ki.

„76. § (1) A sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtását – a bíróság értesítése alapján –

a sportrendészeti nyilvántartás alapján a rendõrség ellenõrzi.

(2) Az elítélt az eltiltás tartama alatt köteles a bíróság által meghatározott sportrendezvények, sportlétesítmények

helyszínétõl távol maradni.”

75. § A Bv. tvr. a 82. §-t követõen a következõ II/A. címmel egészül ki:

„II/A. cím
A jóvátételi munka végrehajtása
82/A. § (1) A jóvátételi munka elvégzését a határozat jogerõre emelkedésének napjától számított egy éven belül kell

igazolni az ügyben elsõ fokon eljárt bíróságnál.

(2) A jóvátételi munkát a bíróság által megállapított munkaórák szerinti tartamban kell elvégezni, az elítélt és

a munkavégzés helyét biztosító szervezet vagy intézmény megegyezése szerinti feltételekkel. Az elítélt köteles

a jóvátételi munkavégzés helyét biztosító szervezet vagy intézmény munkabiztonságra vonatkozó rendelkezéseit

megtartani.

(3) A jóvátételi munka idejére nem létesül munkaviszony. A jóvátételi munka nem minõsül szervezett

munkavégzésnek.

(4) A jóvátételi munka elvégzésérõl az érintett állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény vezetõje, közhasznú

jogállású civil szervezet vezetõ tisztségviselõje vagy az egyház, illetve belsõ egyházi jogi személy képviselõje vagy erre

felhatalmazott tisztségviselõje, valamint az egyházi intézmény vezetõje két példányban igazolást állít ki. Az igazolás

közokirat. Az elítélt az igazolás egyik példányát a bíróság részére átadja.

(5) A pártfogó felügyelõi szolgálat szükség esetén tanácsadással segíti az elítéltet a jóvátételi munka helyének

kiválasztásában. Ennek érdekében a pártfogó felügyelõi szolgálat önkéntes bejelentkezés alapján nyilvántartást vezet

azokról az állami vagy önkormányzati intézményekrõl, közhasznú jogállású civil szervezetekrõl, egyházakról vagy

egyházi intézményekrõl, amelyek jóvátételi munka végzésére elítéltet fogadnának.

(6) A jóvátételi munkahelyek nyilvántartása tartalmazza az (5) bekezdés szerinti szervezet megnevezését, székhelyét,

a képviselõ vagy kapcsolattartó személy nevét és telefonos elérhetõségét, a jóvátételi munka jellegét, valamint

a munkavégzésre igényelt létszámot.

(7) Ha az elítélt pártfogó felügyelet alatt áll, részére a pártfogó felügyelõ a jóvátételi munkavégzés helyének

kiválasztásában segítséget nyújt, továbbá a pártfogó felügyelõ a jóvátételi munka elvégzését ellenõrzi.”

76. § (1) A Bv. tvr. 83. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kényszergyógykezelést és az ideiglenes kényszergyógykezelést az erre kijelölt, zárt büntetés-végrehajtási

egészségügyi intézetben (Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet, a továbbiakban: Intézet) kell

végrehajtani.”

(2) A Bv. tvr. 83. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kényszergyógykezelés, valamint az ideiglenes kényszergyógykezelés költségei az államot terhelik.”

77. § A Bv. tvr. a 90. §-t követõen a következõ VI/A. címmel és 91. §-sal egészül ki:

„VI/A. cím
Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása
91. § (1) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének teljesítésére – a Be. 596/A. § (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott kivétellel – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
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társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló törvényben meghatározott tárhelyszolgáltató

köteles. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét a bírósági végrehajtó hajtja végre.

(2) A büntetés-végrehajtási bíró a bírósági végrehajtó értesítése alapján a tárhelyszolgáltatóval szemben

a hozzáférhetetlenné tételi kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig terjedõ pénzbírságot

szabhat ki. A pénzbírságot kiszabó határozattal szemben halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.

(3) Ha a tárhelyszolgáltató a rendbírságot kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ egy munkanapon belül

a kötelezettségét nem teljesíti, a pénzbírság háromhavonta ismételten kiszabható. Az ítélet jogerõre emelkedésétõl

számított három év elteltével pénzbírság kiszabásának nincs helye.

(4) Ha a tárhelyszolgáltató a kötelezettség elmulasztása miatt elsõ alkalommal jogerõsen kiszabott pénzbírság ellenére

nem teljesíti a kötelezettségét, a büntetés-végrehajtási bíró az iratokat haladéktalanul megküldi az elektronikus adat

végleges hozzáférhetetlenné tételérõl elsõ fokon határozatot hozó bíróságnak a Be. 596/A. §-a szerinti eljárás

lefolytatása érdekében.

(5) Az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását az elektronikus hírközlési szolgáltatók

a bíróság határozatáról szóló értesítéstõl számított egy munkanapon belül kötelesek végrehajtani.”

78. § (1) A Bv. tvr. 102. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A pártfogó felügyelet megszûnik, ha)

„d) a büntetés-végrehajtási bíró a Btk. 70. § (3) bekezdése alapján a pártfogó felügyelet fele része, de legfeljebb egy év

eltelte után megszünteti.”

(2) A Bv. tvr. 102. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A pártfogó felügyelet végrehajtása a Btk. 40. § (4) bekezdésében és 86. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott

esetben a szabadságvesztés, illetve a közérdekû munka és a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés

végrehajtása alatt szünetel.”

79. § A Bv. tvr. 105. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A javítóintézet a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter felügyelete és közvetlen irányítása alatt álló

nevelõintézet. A javítóintézeti neveléssel kapcsolatos bírósági határozatok végrehajtását illetõen

a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter – a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter általános

felügyeleti jogát nem érintve – szakfelügyeletet gyakorol.”

80. § (1) A Bv. tvr. 112. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Kizárt az ideiglenes elbocsátása annak a fiatalkorúnak, akinek a fegyelmi felelõsségét a javítóintézet engedély

nélküli elhagyása miatt legalább három alkalommal megállapították.”

(2) A Bv. tvr. 112. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az ideiglenes elbocsátást meg kell szüntetni, ha a fiatalkorú a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan

megszegi. Ha a magatartási szabályok megszegése miatt az ideiglenes elbocsátás megszüntetésének lehet helye,

a pártfogó felügyelõ, illetve a rendõrség – a pártfogó felügyelõ egyidejû értesítése mellett – a bizonyítási eszközök

megjelölésével a megszüntetés érdekében az ügyészhez fordul.”

81. § A Bv. tvr. 112/A. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Az ideiglenes elbocsátás elõkészítése során)

„c) annak esedékessége elõtt legalább három hónappal a külön magatartási szabályok elõírása érdekében

a büntetés-végrehajtási bírónál pártfogó felügyelõi vélemény beszerzésére tesz javaslatot.”

82. § (1) A Bv. tvr. 118. § (1) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:

(Az elõzetesen letartóztatott)

„l) jogosult naponta legalább egy órai szabad levegõn tartózkodásra.”

(2) A Bv. tvr. 118. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az elõzetesen letartóztatott és a pártfogó felügyelõ közötti kapcsolattartáshoz nem kell beszerezni a rendelkezési

jogkör gyakorlójának a hozzájárulását.

(7) Ha az elõzetesen letartóztatott ellen a Btk. XIX. Fejezet alá tartózó bûncselekmény elkövetése miatt indult meg

a büntetõeljárás, részére – önkéntes részvételi alapon – fel kell ajánlani megfelelõ viselkedésterápiát vagy más

csoportos foglalkozáson való részvételt.”
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83. § A Bv. tvr. XI. fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„XI. FEJEZET

AZ ELZÁRÁS ÉS A SZABÁLYSÉRTÉSI ELZÁRÁS VÉGREHAJTÁSA

I. cím
Közös szabályok
122. § (1) Az elzárás (Btk. 46. §), valamint a szabálysértési elzárás és a pénzbírság, a helyszíni bírság, illetve közérdekû

munka helyébe lépõ szabálysértési elzárás (a Btk. 46. §-a szerinti elzárás kivételével e fejezetben a továbbiakban

együtt: szabálysértési elzárás) a bíróság jogerõs határozata alapján hajtható végre.

(2) Az elzárást és a szabálysértési elzárást a külön jogszabályban kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben hajtják

végre. Ha az elzárásra ítélt és a szabálysértési elzárással sújtott elkövetõ külön gondoskodást igénylõ mentális vagy

fizikai állapota ezt indokolttá teszi, az elzárás és a szabálysértési elzárás sajátos büntetés-végrehajtási intézetben is

végrehajtható.

(3) Az elzárásra ítéltet és a szabálysértési elzárást töltõ elkövetõt – eltérõ rendelkezés hiányában – ugyanazon jogok

illetik meg és kötelezettségek terhelik. Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtására a 19–21. §, a 22/A. §,

a 25. § (1) bekezdése, a 28. § (2) bekezdés b)–c) pontja, a 33. § (3)–(4) bekezdése, a 34. §, a 35. §, 36. § (1) bekezdés a),

e)–f) és h)–i) pontja, a 43. §, a 47. § és az 53/A. § irányadók. Ha e fejezet valamely kérdésben rendelkezést nem tartalmaz,

az elzárás végrehajtására a szabadságvesztés fogház fokozatára irányadó szabályokat kell alkalmazni, és az elítéltet,

illetve az elkövetõt megfelelõen megilletik az elítélt részére biztosított jogosultságok.

(4) Az elzárásra ítéltek és a szabálysértési elzárást töltõ elkövetõk együtt helyezhetõk el. Az elzárás és a szabálysértési

elzárás végrehajtása során el kell különíteni

a) az elzárásra ítélteket és a szabálysértési elzárást töltõ elkövetõket a szabadságvesztésre ítéltektõl, valamint az

elõzetesen letartóztatottaktól, azonban a szabadságvesztésre ítéltekkel együtt dolgozhatnak,

b) a férfiakat a nõktõl,

c) a fiatalkorúakat a felnõtt korúaktól.

(5) Az elzárás, illetve szabálysértési elzárás végrehajtása alatt a katonákat a (4) bekezdésben elõírtakon felül a többi

elzárásra ítélttõl és szabálysértési elzárást töltõ elkövetõtõl, továbbá a különbözõ állománycsoportú katonákat

egymástól el kell különíteni.

(6) A katona elzárásának és szabálysértési elzárásának végrehajtására az 55. § rendelkezései megfelelõen irányadók.

(7) E § alkalmazásában katona: elzárásra ítélt vonatkozásában a Btk. 127. § (1) bekezdésében, szabálysértési elzárással

sújtott elkövetõ vonatkozásában a Szabs. tv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott az a személy, akinek tényleges

állományviszonya a vele szemben kiszabott elzárás végrehajtásának megkezdésekor vagy a végrehajtás alatt fennáll.

123. § (1) Az elzárást, illetve szabálysértési elzárást kiszabó határozat jogerõre emelkedésekor szabadságvesztést vagy

javítóintézeti nevelést töltõ vagy más ügyben elõzetes letartóztatásban levõ elítélten, illetve elkövetõn az elzárást,

illetve a szabálysértési elzárást a szabadságvesztés kitöltését, a javítóintézetbõl történõ elbocsátás vagy az elõzetes

letartóztatás megszüntetését követõen kell végrehajtani.

(2) Az elzárás, illetve a szabálysértési elzárás végrehajtásának az elévülését félbeszakítja, ha az elítélttel vagy

az elkövetõvel szemben szabadságvesztést, javítóintézeti nevelést vagy elõzetes letartóztatást vesznek foganatba.

Ezeknek a körülményeknek a megszûnéséig az elévülés nyugszik.

124. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka az elítélt vagy védõje, illetve az elkövetõ és képviselõje

kérelmére fontos okból, különösen az elítélt, illetve az elkövetõ személyi és családi körülményeire, egészségi állapotára

tekintettel az elzárás, illetve a szabálysértési elzárás félbeszakítását legfeljebb harminc napig terjedõ idõtartamra

engedélyezheti.

(2) Ha az elkövetõ kórházi gyógykezelése szükséges és az a büntetés-végrehajtás keretei között nem megoldható,

a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a gyógykezelés tartamára az elzárás, illetve a szabálysértési elzárás

végrehajtását félbeszakítja.

(3) A félbeszakítás tartama az elzárás és a szabálysértési elzárás tartamába nem számít be. A félbeszakítás alatt az

elzárás és a szabálysértési elzárás elévülése nyugszik.

(4) A félbeszakítási kérelmet elutasító határozat ellen az elítélt és a védõje, illetve az elkövetõ és képviselõje, fiatalkorú

esetén továbbá a törvényes képviselõ a határozat közlésétõl számított három napon belül panaszt jelenthet be.

125. § (1) Az elítélt, illetve az elkövetõ köteles

a) az elzárást, illetve szabálysértési elzárást a büntetés-végrehajtási szervek által meghatározott helyen tölteni,

b) az elzárás, illetve szabálysértési elzárás végrehajtásának rendjét megtartani, a kapott utasításokat teljesíteni,
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c) a büntetés-végrehajtási intézet tisztán tartását és ellátását szolgáló munkában díjazás nélkül, alkalomszerûen részt

venni,

d) a tartására fordított összeget megfizetni,

e) a végrehajtás alatt okozott kárt megtéríteni (34. §),

f) tankötelezettsége esetén az általános iskolai tanulmányokat folytatni.

(2) Az elítélt, illetve az elkövetõ

a) a saját ruháját viselheti,

b) hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és a büntetés-végrehajtási intézet által jóváhagyott személyekkel

levelezhet,

c) hetente legalább három alkalommal tíz perc idõtartamban távbeszélõ használatára jogosult, ez ellenõrizhetõ, az

ellenõrzés lehetõségérõl az elítéltet, illetve az elkövetõt tájékoztatni kell,

d) havonta legalább két alkalommal fogadhat látogatót,

e) heti négy óra kimaradásra mehet, a kimaradás tartama az elzárásba beszámít,

f) a külön jogszabályban meghatározott összeget a személyes szükségleteire használhatja fel,

g) csomagot hetente kaphat,

h) a büntetés-végrehajtási intézetben a rendelkezésre álló sport- és közmûvelõdési lehetõségeket igénybe veheti,

i) naponta legalább egy óra szabad levegõn tartózkodásra jogosult,

j) panasz, kérelem és jognyilatkozat elõterjesztésére jogosult.

(3) Ha az elítélt ellen újabb büntetõeljárás, illetve az elkövetõ ellen büntetõeljárás indul vagy van folyamatban, részére

kimaradás nem engedélyezhetõ.

(4) Ha az elzárás, illetve szabálysértési elzárás tartama a húsz napot meghaladja, az elítélt, illetve az elkövetõ kérelmet

nyújthat be a kimaradás összevontan történõ kiadása érekében. Összevontan legfeljebb huszonnégy óra kimaradás

engedélyezhetõ.

(5) Az elítélt, illetve az elkövetõ szökés vagy engedély nélküli eltávozás esetén, továbbá ha az elítélt, illetve az elkövetõ

engedéllyel távozott, de jogellenesen nem tért vissza, az elzárás, illetve szabálysértési elzárás végrehajtása alatt

további kimaradásra nem mehet. Az intézet parancsnoka errõl határozatot hoz. Ha egy éven belül újabb elzárást,

szabálysértési elzárást vesznek foganatba, az intézet parancsnoka e körülményekre figyelemmel az újabb büntetés

tekintetében a kimaradást határozattal megtilthatja.

(6) Az elítélt, illetve az elkövetõ részére biztosítani kell, hogy – ha ezzel élni akar – a választójogát gyakorolhassa. Az

elítélt, illetve az elkövetõ a fogvatartás helyén, a választási eljárásra vonatkozó jogszabályok szerint jogosult szavazni,

az elítélt, illetve az elkövetõ személyazonosságát a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet nyilvántartása alapján kell

megállapítani. A büntetés-végrehajtási intézet köteles elõsegíteni az elítélt, illetve az elkövetõ választójogának

gyakorlását, szükség esetén az elítélt, illetve az elkövetõ részére félbeszakítást kell engedélyezni, amelynek tartama

legfeljebb három nap.

(7) Az elítélt, illetve az elkövetõ a 36. § (5) bekezdés c) pontjának megfelelõen jogosult nyilatkozatot tenni

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti mûsorszámban vagy

sajtótermékben, illetve az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlõ hálózat

útján történõ közzététellel. A nyilatkozattétel korlátozására és engedélyezésére a 36/C–36/E. § rendelkezései az

irányadók.

(8) Az elítélt, illetve az elkövetõ részt vehet a munkáltatásban, amiért részére a szabadságvesztésre ítéltekkel azonos

mértékû munkadíj jár, és munkavédelemre jogosult. Az elítélt, illetve az elkövetõ külsõ munkában részt vehet.

A munkáltatására a 44. § (2)–(5) bekezdése és a 45. § (1)–(3) bekezdése irányadó.

(9) Az elzárást és a szabálysértési elzárást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a 37/A. §

(1) bekezdésében meghatározott okok fennállásának az idejére – legfeljebb öt napig – az elzárásra ítéltek és

a szabálysértési elzárást töltõ elítéltek meghatározott csoportjára nézve elrendelheti a (2) bekezdés b)–e) és

g)–i) pontjában, a (3) és (6) bekezdésben, továbbá a 22/A. § (1) bekezdésében foglalt jogok gyakorlásának teljes vagy

részleges felfüggesztését. Az országos parancsnok az intézkedés idõtartamát további öt nappal meghosszabbíthatja.

A 37/A. § (2)–(3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.

125/A. § (1) Az elítélt, illetve az elkövetõ a következõ jutalmakban részesíthetõ:

a) dicséret,

b) a személyes szükségletekre fordítható összeg növelése,

c) pénzjutalom,

d) rendkívüli kimaradás, ami az elzárás tartamába beszámít.

37434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám



(2) Az elítélttel, illetve az elkövetõvel szemben alkalmazható fenyítések:

a) feddés,

b) a személyes szükségletekre fordítható összeg legfeljebb ötven százalékkal történõ csökkentése,

c) a kimaradás legfeljebb három alkalomra történõ megvonása,

d) öt napig terjedõ magánelzárás, amelynek során engedélyezhetõ, hogy az elítélt, illetve az elkövetõ dolgozzon.

(3) A büntetés-végrehajtási intézet magánelzárást kiszabó határozata ellen az elítélt, illetve az elkövetõ

a büntetés-végrehajtási bíróhoz fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a határozat közlésekor nyomban be kell jelenteni;

a fellebbezésnek a magánelzárás végrehajtására halasztó hatálya van.

II. cím
Különös végrehajtási szabályok
125/B. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka az elzárást hivatalból vagy az elítélt kérelmére félbeszakítja,

ha az elítélt

a) a tizenkettedik hetet meghaladóan várandós, a gyermek egy éves koráig, feltéve, hogy gyermekét a saját

háztartásában gondozza,

b) gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesül, annak hátralévõ idejére, de legfeljebb egy

évre.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a büntetés végrehajtását haladéktalanul folytatni kell, ha

a) a gyermek nem az elítélt gondozásában van,

b) a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozási segély folyósítását egy év eltelte elõtt megszüntetik.

(3) Az elzárás vagy annak hátralevõ része nem hajtható végre, ha az ítélet jogerõre emelkedése után az elítélt

a) megszületett gyermekének gondozásáról egy éven át saját háztartásában gondoskodott,

b) legalább egy évig gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült.

(4) Az elzárás vagy annak hátralevõ része nem hajtható végre, ha az elítélt a határozat jogerõre emelkedését követõen

öt évet vagy azt meghaladó idõt töltött szabadságvesztésben vagy elõzetes letartóztatásban, illetve két évet töltött

javítóintézetben.

125/C. § Katona elzárását a külön jogszabályban kijelölt intézet katonai fogdaként kialakított és elkülönített részlegén

kell végrehajtani.

125/D. § (1) A szabálysértési elzárás végrehajtásának elévülését félbeszakítja, ha az elkövetõvel szemben elzárást

(Btk. 46. §) vesznek foganatba. Ennek a körülményeknek a megszûnéséig az elévülés nyugszik.

(2) A szabálysértési elzárás nem hajtható végre, ha

a) az elkövetõ a szabálysértési elzárást kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõen egy évet meghaladó idõt

töltött szabadságvesztésben, elzárásban, javítóintézeti nevelésben vagy elõzetes letartóztatásban,

b) a szabálysértési elzárás kiszabását kizáró körülmény következett be,

c) a Szabs. tv. 24. §-ában meghatározott elévülés bekövetkezett.”

84. § (1) A Bv. tvr. 126. §-a a következõ (2c)–(2j) bekezdéssel egészül ki:

„(2c) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) alkalmazásával

kiszabott szabadságvesztésre ítélt a 2013. június 30. napján hatályban volt 1978. évi IV. törvény rendelkezései szerint

bocsátható feltételes szabadságra.

(2d) A 2010. május 1-jétõl 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény alkalmazásával elrendelt

kényszergyógykezelés végrehajtása során a kényszergyógykezelés tartamának eltelte napján – az 1978. évi IV. törvény

74. § (3) bekezdése alapján – a kényszergyógykezelés megszûnik és a beteget el kell bocsátani az intézetbõl.

(2e) Ha a (2d) bekezdés szerinti elbocsátáskor a beteg gyógykezelésének szükségessége továbbra is fennáll, az Intézet

fõigazgató fõorvosa az elbocsátás esedékességének napjával történõ elhelyezés érdekében az Eütv.-ben

meghatározottak szerint kellõ idõben kezdeményezi a bíróságnál a kötelezõ gyógykezelés elrendelése iránti eljárást.

Ha a bíróság elrendeli a beteg kötelezõ gyógykezelését, a fõigazgató fõorvos – az országos mentõszolgálat útján –

intézkedik a beteg átszállítása iránt a kijelölt, Eütv. szerinti gyógykezelést végzõ pszichiátriai intézetbe.

(2f) A bíróság által 2013. július 1-jét megelõzõen elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtása során a Btk. 70. §

(3) bekezdése alkalmazható.

(2g) E törvényerejû rendelet IV. fejezet VIII. címét, 80. §-át, 104–104/A. §-át arra az elítéltre is alkalmazni kell, akit

az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával katonai büntetõeljárásban katonaként ítéltek el.
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(2h) Az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával a részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott

szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, kiutasítás, közügyektõl eltiltás és

kitiltás tartamának számítására a 70. § (1)–(2a) bekezdése az irányadó.

(2i) Az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával kiszabott szabadságvesztés esetén az enyhébb végrehajtási szabályok

a 28/B. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében akkor nem alkalmazhatók, ha az elítélt az 1978. évi IV. törvény 47. §

(4) bekezdése alapján vagy a bíróság határozata folytán nem bocsátható feltételes szabadságra.

(2j) Az 1978. évi IV. törvény alkalmazásával elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtásában való közremûködése során

a rendõrség az 1978. évi IV. törvény 82. § (5) bekezdés a)–d) pontja tekintetében ellenõrzi a magatartási szabályok

megtartását.”

(2) A Bv. tvr. 126. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) E törvényerejû rendelet alkalmazásában elítélten azt is érteni kell, akivel szemben büntetõjogi intézkedést

alkalmaztak.”

85. § A Bv. tvr. 126/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„126/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a pártfogó felügyelõi szolgálatot,

b) az elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézeteket

rendeletben jelölje ki.”

86. § A Bv. tvr. 127. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter, hogy a javítóintézetek rendtartását az

igazságügyért felelõs miniszterrel és a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben

állapítsa meg.”

87. § A Bv. tvr. a következõ 128. §-sal egészül ki:

„128. § E törvény 36. § (9) bekezdése és 50. § (3) bekezdése a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális

kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemrõl, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat

felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének, 91. §-a az

irányelv 25. cikkének való megfelelést szolgálja.”

88. § (1) A Bv. tvr.

a) preambulumában az „intézkedések (Btk. IV. fejezet)” szövegrész helyébe az „intézkedések, egyes büntetõeljárási

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás”,

b) 6. § (2) bekezdésében a „katona [Btk. 122. § (1) bek.]” szövegrész helyébe a „katona”,

c) 8. § (1) bekezdésében a „(Btk. 47–48., 112. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 38–40. §, 42–45. §)”,

d) 9. § (1) bekezdésében az „alatt megszegi” szövegrész helyébe az „alatt súlyosan megszegi”,

e) 11. § (1) bekezdésében a „66. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „67/B. §-ban”,

f) 15. § (1) bekezdésében a „[Btk. 118. § (3) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[Btk. 121. § (1)–(2) bekezdés]”,

g) 20. § (3)–(5) bekezdésében, valamint 116. § (5) bekezdésében a „büntetésvégrehajtási testület” szövegrész

helyébe a „büntetés-végrehajtási szervezet”,

h) 28/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „– az elõzetes fogvatartásban a szabadságvesztés foganatba vételét

közvetlenül megelõzõen folyamatosan töltött idõt is beszámítva –” szövegrész helyébe az „– az elõzetes

fogvatartásban és a házi õrizetben töltött idõt is beszámítva –”,

i) 28/B. § (2) bekezdés a) pontjában az „– az elõzetes fogvatartásban a szabadságvesztés foganatba vételét

közvetlenül megelõzõen folyamatosan töltött idõt is beszámítva –” szövegrész helyébe az „– az elõzetes

fogvatartásban és a házi õrizetben töltött idõt is beszámítva –”,

j) 28/B. § (2) bekezdés c) pontjában a „[Btk. 47. § (4) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[Btk. 38. § (4) bekezdés]”,

k) 28/B. § (2) bekezdés f) pontjában a „(Btk. 46. §)” szövegrész helyébe a „[28/A. § (1) bekezdés]”,

l) 31. § (1) bekezdésében a „[Btk. 24. § (1) bek.]” szövegrész helyébe a „[Btk. 17. § (1) bekezdés]”,

m) 36/C. § (1) bekezdésében az „az 1986. évi II. törvény szerinti sajtótermékben, illetõleg” szövegrész helyébe az

„a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti mûsorszámban

vagy sajtótermékben, illetve”,

n) 54. § (1) bekezdésében a „katonai fogdában [Btk. 127. § (1) bek.]” szövegrész helyébe a „katonai fogdában”,
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o) 56. §-ában az „a Btk. 122. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Btk. 127. § (1) bekezdésében”,

p) 70. § (1) bekezdésében a „vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltás,

jármûvezetéstõl eltiltás, kiutasítás, közügyektõl eltiltás és” szövegrész helyébe a „szabadságvesztés mellett

kiszabott foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, kiutasítás, közügyektõl eltiltás, sportrendezvények

látogatásától való eltiltás és”,

q) 73. § (1) bekezdésében az „összefüggésben visszavonták” szövegrész helyébe az „összefüggésben a helyszínen

elvették, vagy azt a hatóságnál leadta”,

r) 94. § (2) bekezdésében a „[Btk. 82. § (5) bek. a)–d) pont]” szövegrész helyébe a „[Btk. 71. § (2) bekezdés a)–d) pont]”,

s) 102. § (2) bekezdés c) pontjában a „91. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Btk. 40. § (4) bekezdésében és

86. § (2)–(3) bekezdésében”,

t) 112. § (2) és (3) bekezdésében a „tizenkilencedik életévét” szövegrész helyébe a „huszonegyedik életévét”,

u) 116. § (1) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe a „Törvényben meghatározott esetben vagy ha”,

v) 118. § (1) bekezdés d) pontjában a „havonta egyszer” szövegrész helyébe a „havonta két alkalommal”,

w) 118/A. § (1) bekezdésében az „az 1986. évi II. törvény szerinti sajtótermékben, illetõleg” szövegrész helyébe az

„a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti mûsorszámban

vagy sajtótermékben, illetve”,

x) 121/B. §-ában a „letartóztatásban lévõ” szövegrész helyébe a „letartóztatás javítóintézetben történõ végrehajtása

esetén”,

y) 126. § (3) bekezdésében a „[Btk. 70. § (1) bek., 118. §]” szövegrész helyébe a „[Btk. 63. § (1) bekezdés, 120–122. §]”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Bv. tvr.

a) 28/A. § (1) bekezdésében a „Btk. 46. § alapján a” szövegrész,

b) 84/B. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése,

c) 89. § (4) bekezdés a) pontjában a „[Btk. 266. § (3) bek.]” szövegrész.

4. A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

89. § (1) A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nbjt.) 10. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„10. § E törvény eltérõ rendelkezésének hiányában a Büntetõ Törvénykönyvet (a továbbiakban: Btk.) és

a büntetõeljárásról szóló törvényt (a továbbiakban: Be.) a nemzetközi bûnügyi jogsegélyforgalomban is megfelelõen

alkalmazni kell.”

(2) Az Nbjt. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Büntetõeljárás lefolytatása céljából akkor van helye kiadatásnak, ha az a cselekmény, amely miatt a kiadatást kérik,

mind a magyar törvény, mind a megkeresõ állam törvénye szerint legalább egy évi szabadságvesztéssel büntetendõ;

szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából pedig akkor, ha

a kiszabott szabadságvesztés vagy az alkalmazott intézkedés még végrehajtható része a hat hónapot meghaladja.”

(3) Az Nbjt. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a kiadni kért személy a kiadatási letartóztatás vagy az ideiglenes kiadatási letartóztatás elrendelésének

idõpontjában elõzetes letartóztatásban van, szabadságvesztését vagy elzárását tölti, illetve vele szemben

szabadságelvonással járó intézkedést hajtanak végre, a kiadatási letartóztatást, illetve az ideiglenes kiadatási

letartóztatást attól az idõponttól kezdõdõen kell foganatba venni, amikor az elõzetes letartóztatás megszûnik, illetve

a szabadságvesztés, az elzárás vagy a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása befejezõdik.”

(4) Az Nbjt. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a kiadott személy ellen Magyarországon más bûncselekmény miatt eljárás van folyamatban, vagy a kiadott

személy szabadságvesztését vagy elzárását tölti, az eljárás befejezéséig, illetve a büntetés végrehajtásának

befejezéséig az átadását a miniszter elhalaszthatja.”

(5) Az Nbjt. 37/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37/A. § A büntetõeljárás átadása kötelezõ, ha a magyar büntetõ joghatóság alá tartozó ügyben a külföldi által

a) belföldön, valamint

b) Magyarország határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi jármûvön

elkövetett bûncselekmény üldözésérõl Magyarország törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzõdésben lemondott.”
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(6) Az Nbjt. 48. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha a külföldi bíróság olyan szabadságvesztést szabott ki, amely tartamának meghatározott részét rendelte

végrehajtani, és a fennmaradó rész végrehajtását az ítélkezõ külföldi bíróság felfüggesztette, a bíróság az ilyen

szabadságvesztést úgy ismeri el, mintha a végrehajtandó szabadságvesztésbõl az elítéltet feltételes szabadságra

bocsátották volna. Ebben az esetben a feltételes szabadságra bocsátás idõpontjának meghatározásakor a Btk. 38. §

(2) bekezdésétõl, valamint – ha a feltételes szabadságnak a Btk. 39. § (1) bekezdés szerinti tartama meghaladná

a külföldi bíróság ítéletében meghatározott felfüggesztés tartamát – a Btk. 39. § (1) bekezdésétõl el lehet tekinteni.

Ebben az esetben a feltételes szabadság tartama megegyezik a külföldi bíróság ítéletében megállapított felfüggesztés

tartamával, a büntetést pedig a feltételes szabadság így megállapított utolsó napjával kell kitöltöttnek tekinteni.”

(7) Az Nbjt. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„66. § Ha a külföldi hatóság által tanúként megidézett személy Magyarországon elõzetes letartóztatásban van,

szabadságvesztését vagy elzárását tölti, õt a megkeresõ hatóságnak ideiglenesen át lehet adni, ha a megidézett

személy ehhez hozzájárul, és biztosítják, hogy a megkeresõ hatóság államában továbbra is õrizetben tartják, valamint,

hogy a meghallgatását követõen visszaadják.”

(8) Az Nbjt. 83. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Személyeknek kiadatás, ideiglenes átadás [29. § (2) bekezdés], büntetõeljárás átadása, szabadságvesztés vagy

szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átadása, letartóztatásban levõ, elzárást vagy szabadságvesztést

töltõ személyek tanúkénti meghallgatás (66. §) céljából történõ ideiglenes átadása, valamint nem légi úton történõ

átszállítása [69. § (2) bekezdés] költségei a megkeresõ külföldi államot terhelik. Ugyanezen célból külföldön

tartózkodó személyek Magyarországra szállításának költségei, a 82. § alkalmazásával felmerült költségek, valamint

a külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés vagy a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának

átvétele (IV. Fejezet 1. és 3. Cím) esetén a külföldi hatóság által megküldött idegen nyelvû iratok magyar nyelvre

történõ fordításának és a kirendelt védõnek a díja bûnügyi költség.”

90. § (1) Az Nbjt. 6. § (2) bekezdésében, 7. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 12. § a) pontjában, 13. § (2) bekezdésében, 14. §

(2)–(3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 31. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, 38. §-ában,

39. §-ában, 45. § (1)–(2) bekezdésében, 52. § (3) bekezdésében, 60/B. §-ában, 60/D. §-ában, 60/E. §-ában, 64. §

(2) bekezdésében, 70. § (3) bekezdésében, 71. §-ában, valamint 78. § (1) bekezdésének felvezetõ szövegében, illetve a)

és c) pontjában az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Nbjt.

a) 49. § (1) bekezdésében az „ illetve részben felfüggesztett”,

b) 49. § (2) bekezdésében a „ vagy részben felfüggesztett”

szövegrész.

5. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

91. § A Be. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A magyar büntetõ joghatóság alá tartozó ügyekben [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény

(a továbbiakban: Btk.) 3. § (1) és (2) bekezdés] az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni.”

92. § A Be. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A törvényszék hatáskörébe tartoznak

a) azok a bûncselekmények, amelyekre a törvény tizenöt évig terjedõ vagy annál súlyosabb szabadságvesztés

büntetés kiszabását is lehetõvé teszi;

b) az emberiesség elleni bûncselekmények (Btk. XIII. Fejezet);

c) a háborús bûncselekmények (Btk. XIV. Fejezet);

d) az emberölésre irányuló elõkészület, a gondatlanságból elkövetett emberölés [Btk. 160. § (3) és (4) bekezdés],

az erõs felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), az életveszélyt vagy halált okozó testi sértés [Btk. 164. §

(8) bekezdés és (9) bekezdés c) pont];

e) az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bûncselekmények (Btk. XVI. Fejezet);

f) az emberrablás (Btk. 190. §), az emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), az emberkereskedelem

(Btk. 192. §);

g) az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése (Btk. 218. §);
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h) az állam elleni bûncselekmények (Btk. XXIV. Fejezet);

i) a minõsített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bûncselekmények (Btk. XXV. Fejezet);

j) a fogolyzendülés (Btk. 284. §), a nemzetközi bíróság elõtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bûncselekmény

(Btk. 289. §);

k) a korrupciós bûncselekmények (Btk. XXVII. Fejezet);

l) a hivatali bûncselekmények (Btk. XXVIII. Fejezet);

m) a nemzetközileg védett személy elleni erõszak (Btk. 313. §);

n) a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus

finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §),

a különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozva elkövetett közveszély okozása [Btk. 322. § (2) bekezdés b) pont],

a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozva elkövetett közérdekû üzem mûködésének megzavarása

[Btk. 323. § (2) bekezdés c) pont és (3) bekezdés c) pont];

o) a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §),

a kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §);

p) a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni

bûncselekmény (Btk. 350. §);

q) a különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás [Btk. 366. § (3) bekezdés a) pont];

r) a különösen nagy vagy a különösen jelentõs értékre elkövetett lopás [Btk. 370. § (5) bekezdés a) pont és

(6) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozó rongálás [Btk. 371. § (5) és (6) bekezdés],

a különösen nagy vagy a különösen jelentõs értékre elkövetett sikkasztás [Btk. 372. § (5) bekezdés a) pont és

(6) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs kárt okozó csalás [Btk. 373. § (5) bekezdés a) pont és

(6) bekezdés], a különösen nagy vagy különösen jelentõs kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett

csalás [Btk. 375. § (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt

okozó hûtlen kezelés [Btk. 376. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés], a különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni

hátrányt okozó hanyag kezelés [Btk. 377. § (2) bekezdés], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs értékre

elkövetett orgazdaság [Btk. 379. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés];

s) a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok

megsértése [Btk. 385. § (4) bekezdés b) és c) pont], a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó

iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 388. § (3) bekezdés b) és c) pont];

t) a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás [Btk. 396. § (4) bekezdés

a) pont és (5) bekezdés] és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy

ellenõrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §);

u) a pénzmosás (Btk. 399. §);

v) a bennfentes kereskedelem (Btk. 410. §), a tõkebefektetési csalás (Btk. 411. §) és a piramisjáték szervezése

(Btk. 412. §);

w) a katonai büntetõeljárás hatálya alá tartozó bûncselekmények;

x) az emberiesség elleni bûncselekmények büntetendõségérõl és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista

diktatúrában elkövetett egyes bûncselekmények üldözésérõl szóló törvényben meghatározott kommunista

bûncselekmények, valamint a nemzetközi jog szerint el nem évülõ bûncselekmények.”

93. § (1) A Be. 17. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A közveszély okozása (Btk. 322. §), valamint a közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §) esetén

a törvényszék székhelyén lévõ járásbíróság, a Fõvárosi Törvényszék területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el

a megye, illetve a fõváros területére kiterjedõ illetékességgel.

(6) A radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251. §),

atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), a gazdasági csalás (Btk. 374. §), az információs rendszer

felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §) – kivéve a különösen nagy vagy különösen jelentõs kárt okozó

információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást [Btk. 375. § (4) bekezdés] –, a pénzhamisítás (Btk. 389. §),

a pénzhamisítás elõsegítése (Btk. 390. §), a bélyeghamisítás (Btk. 391. §), a költségvetést károsító bûncselekmények

(Btk. XXXIX. Fejezet) – kivéve a különösen nagy vagy a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást

[Btk. 396. § (4) bekezdés a) pont és (5) bekezdés] és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz

kapcsolódó felügyeleti vagy ellenõrzési kötelezettség elmulasztását (Btk. 397. §) –, a pénzmosással kapcsolatos
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bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 401. §), a gazdálkodás rendjét sértõ bûncselekmények (Btk. XLI. Fejezet),

a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértõ bûncselekmények (Btk. XLII. Fejezet), a tiltott

adatszerzés és az információs rendszer elleni bûncselekmények (Btk. XLIII. Fejezet) esetén a törvényszék székhelyén

lévõ járásbíróság, a Fõvárosi Törvényszék területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el a megye, illetve a fõváros

területére kiterjedõ illetékességgel.”

(2) A Be. 17. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A 16. § (1) bekezdés x) pontjában meghatározott bûncselekmények miatt indított eljárásban a Fõvárosi

Törvényszék jár el.”

94. § A Be. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„29. § Kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást a következõ bûncselekmények miatt:

a) a rendõrség, az Országgyûlési Õrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja által elkövetett,

nem katonai büntetõeljárásra tartozó bûncselekmény, továbbá a kormánytisztviselõi jogviszonyban foglalkoztatott

pénzügyi nyomozó által elkövetett bármilyen bûncselekmény,

b) a bíró, az ügyész, a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi megbízott és

a bírósági ügyintézõ, az önálló és a törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és

a közjegyzõ-helyettes, a rendõrség és az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagja ellen elkövetett emberölés,

hivatalos személy ellen elkövetett emberrablás, hivatalos személy elleni erõszak, hivatalos személy ellen, hivatalos

eljárása alatt elkövetett rablás [Btk. 160. § (2) bekezdés e) pont, 190. § (2) bekezdés e) pont, 310. §, 365. § (3) bekezdés

f) pont, (4) bekezdés c) pont],

c) a rendõrség és az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagjának kivételével a b) pontban felsoroltak által

elkövetett bármilyen bûncselekmény, valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben elkövetett

bûncselekménye,

d) a b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett hivatali vesztegetés (Btk. 293. §) és hivatali vesztegetés

elfogadása (Btk. 294. §), a vesztegetés feljelentésének elmulasztása (Btk. 297. §), a befolyás vásárlása [Btk. 298. § (1) és

(2) bekezdés] és a befolyással üzérkedés [Btk. 299. § (1) és (2) bekezdés],

e) az igazságszolgáltatás elleni bûncselekmények (Btk. XXVI. Fejezet) közül a hamis vád (Btk. 268–270. §), a hatóság

félrevezetése (Btk. 271. §), a hamis tanúzás (Btk. 272–275. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §), a tanúvallomás

jogosulatlan megtagadása (Btk. 277. §), a kényszerítés hatósági eljárásban (Btk. 278. §), a hatósági eljárás megzavarása

(Btk. 279. §), a mentõ körülmény elhallgatása (Btk. 281. §), a hivatalos személy eljárása során elkövetett bûnpártolás

[Btk. 282. § (3) bekezdés d) pont], az ügyvédi visszaélés (Btk. 285. §), a zugírászat (Btk. 286. §), a nemzetközi bíróság elõtt

elkövetett igazságszolgáltatás elleni bûncselekmény (Btk. 289. §),

f) a külföldi hivatalos személy (Btk. 459. § 13. pont) ellen elkövetett bûncselekmények, a külföldi gazdálkodó szervezet

részére vagy érdekében tevékenységet végzõ személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés [Btk. 291. §

(4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végzõ személy által elkövetett

vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (4) bekezdés], a külföldi hivatalos személlyel kapcsolatban elkövetett befolyás

vásárlása [Btk. 298. § (3) bekezdés], a külföldi hivatalos személlyel kapcsolatban elkövetett befolyással üzérkedés

[Btk. 299. § (3) bekezdés], a nemzetközileg védett személy elleni erõszak (Btk. 313. §),

g) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvezõ személy [551. § (1) bekezdés], a nemzetközi jogon alapuló

mentességet élvezõ személy [553. § (1) bekezdés] által elkövetett bûncselekmény, a sérelmükre elkövetett hivatalos

személy elleni erõszak, a mûködésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más bûncselekmény,

h) az emberiesség elleni bûncselekmények büntetendõségérõl és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista

diktatúrában elkövetett egyes bûncselekmények üldözésérõl szóló törvényben meghatározott kommunista

bûncselekmények, valamint a nemzetközi jog szerint el nem évülõ bûncselekmények.”

95. § (1) A Be. 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást a következõ bûncselekmények miatt:

a) nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének

elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs felhasználású

termékkel visszaélés (Btk. 330. §),

b) az orgazdaság, ha vámellenõrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik

el (Btk. 379. §),
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c) bitorlás (Btk. 384. §), szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §), védelmet biztosító

mûszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §), jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387. §) és iparjogvédelmi jogok

megsértése (Btk. 388. §),

d) társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (Btk. 395. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §),

költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenõrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §), jövedékkel

visszaélés elõsegítése (Btk. 398. §),

e) számvitel rendjének megsértése (Btk. 403. §), csõdbûncselekmény (Btk. 404. §), engedély nélküli nemzetközi

kereskedelmi tevékenység (Btk. 406. §),

f) versenytárs utánzása (Btk. 419. §),

g) az a)–f) pontban meghatározott bûncselekményekkel összefüggésben elkövetett közokirat-hamisítás

(Btk. 342–343. §), hamis magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), egyedi azonosító jellel visszaélés (Btk. 347. §),

bélyeghamisítás (Btk. 391. §), pénzmosás (Btk. 399–400. §) és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség

elmulasztása (Btk. 401. §).”

(2) A Be. 36. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Külföldön lévõ magyar kereskedelmi hajón vagy polgári légi jármûvön magyar állampolgár vagy – a Btk. 3. §

(1) bekezdés b) pontjában, illetve a (2) bekezdésében meghatározott esetben – bárki által elkövetett bûncselekmény

miatt a hajó, illetve a légi jármû parancsnoka jogosult a nyomozó hatóságra vonatkozó rendelkezések alkalmazására.”

96. § A Be. 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A terhelt az, akivel szemben büntetõeljárást folytatnak. A terhelt a nyomozás során gyanúsított, a bírósági

eljárásban vádlott, a büntetés jogerõs kiszabása, illetve a megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka végzésének

elõírása vagy javítóintézeti nevelés jogerõs alkalmazása után elítélt.”

97. § A Be. 64/A. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A büntetõeljárást soron kívül kell lefolytatni)

„a) a kiskorú sértett sérelmére elkövetett, az élet, a testi épség és az egészség elleni bûncselekmény (Btk. XV. Fejezet),

a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmény (Btk. XIX. Fejezet) vagy a gyermekek érdekét sértõ és

a család elleni bûncselekmény (Btk. XX. Fejezet) miatt,”

98. § A Be. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Katonát [Btk. 127. § (1) bekezdés] rendszerint az elöljárója útján kell idézni, illetve értesíteni. Az idézés, illetve az

értesítés az elöljáró egyidejû értesítése mellett közvetlenül is történhet, ha a megidézettnek, illetve az értesítettnek az

idézés, illetve az értesítés küldõjének a székhelyén nincs elöljárója, és a késedelem az eljárási cselekmény elvégzését

veszélyeztetné. A Magyar Honvédség tényleges állományú tagja által elkövetett bármely bûncselekmény esetén

a katonai ügyész vagy a katonai nyomozó hatóság az elöljáró útján

a) a gyanúsítottkénti kihallgatásra idézéssel egyidejûleg, a büntetõeljárás megindításáról és erre tekintettel

a szolgálati beosztásból való felfüggesztés szükségességérõl,

b) a szolgálati beosztásból való felfüggesztés büntetõeljárással kapcsolatos indokának megszûnésérõl

tájékoztatja a szolgálati beosztásból való felfüggesztésre jogosult elöljárót is.”

99. § A Be. 70. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A katonának [Btk. 127. § (1) bekezdés] kézbesítendõ iratot az elöljárója útján kell kézbesíteni. A kézbesítés az

elöljáró egyidejû értesítése mellett közvetlenül is történhet, ha a katonának az iratot küldõ bíróság, ügyész vagy

nyomozó hatóság székhelyén nincs elöljárója, és a késedelmes kézbesítés az eljárás sikerét vagy a katona jogát vagy

méltányolható érdekét sértené. Ha a katona szolgálati viszonya a büntetõeljárás alatt megszûnik, a kézbesítésre az

általános szabályok az irányadók.”

100. § A Be. 85. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kihallgatás elején tisztázni kell, hogy nincs-e a tanú vallomástételének akadálya (81–82. §). Ha a tanú

vallomástételének nincs akadálya, figyelmeztetni kell arra, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az

igazat vallani, továbbá arra, hogy a hamis tanúzást és a tanúvallomás jogosulatlan megtagadását a törvény büntetni

rendeli. A figyelmeztetést, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzõkönyvbe kell venni.
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A figyelmeztetés és a figyelmeztetésre adott válasz jegyzõkönyvezésének elmaradása esetén a tanú vallomása

bizonyítási eszközként nem vehetõ figyelembe.”

101. § A Be. 93. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„93. § Ha a tanú az eljárási cselekménynél való közremûködést, illetve a nyomozó hatóság vagy az ügyész eljárásában

a vallomástételt a következményekre történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható,

és az okozott költség megfizetésére kötelezhetõ.”

102. § A Be. 128. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A katona [Btk. 127. § (1) bekezdés] õrizetbe vételérõl az elöljáróját is értesíteni kell.”

103. § A Be. 137. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A lakhelyelhagyási tilalommal elrendelt korlátozások megtartását a rendõrség, a szolgálati viszonyának tartama

alatt katonával [Btk. 127. § (1) bekezdés] szemben elrendelt lakhelyelhagyási tilalom rendelkezéseinek megtartását

a parancsnok vagy akadályoztatása esetén más elöljáró ellenõrzi.”

104. § A Be. 138. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Katonával [Btk. 122. § (1) bekezdés] szemben szolgálati viszonyának tartama alatt házi õrizet nem rendelhetõ el.”

105. § (1) A Be. VIII. Fejezet VIII. Címének címe helyébe a következõ cím lép:

„VIII. Cím
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER ÚTJÁN RÖGZÍTETT ADATOK MEGÕRZÉSÉRE KÖTELEZÉS
ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÕ HÁLÓZAT ÚTJÁN KÖZZÉTETT ADATOK IDEIGLENES
HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELE”

(2) A Be. a 158/A. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megõrzésére kötelezés”
(3) A Be. a 158/A. §-t követõen a következõ alcímmel és 158/B–158/D. §-sal egészül ki:

„Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele
158/B. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus hírközlõ hálózat útján közzétett

adat (e cím alkalmazásában a továbbiakban: elektronikus adat) feletti rendelkezési jog ideiglenes korlátozása, és az

adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása.

(2) Ha az eljárás olyan közvádra üldözendõ bûncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban elektronikus adat

végleges hozzáférhetetlenné tételének van helye, és az a bûncselekmény folytatásának megakadályozásához

szükséges, az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel rendelhetõ el.

(3) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a bíróság rendeli el.

(4) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelhetõ

a) elektronikus adat ideiglenes eltávolításával,

b) elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásával.

(5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének teljesítésére kötelezett a bíróság megnevezésével és

a határozat számának a megjelölésével tájékoztatja a felhasználókat a tartalom eltávolításának vagy a tartalomhoz

hozzáférés megakadályozásának a jogalapjáról.

(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel és a számítástechnikai rendszer útján rögzített

adatok megõrzésére kötelezés együttesen is elrendelhetõ.

158/C. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló törvényben meghatározott

tárhelyszolgáltatót kell kötelezni. A kötelezett a határozat vele történõ közlését követõ egy munkanapon belül köteles

az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására.

(2) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a bíróság

megszünteti, és az elektronikus adat visszaállítását rendeli el, ha

a) az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének oka megszûnt, vagy

b) a nyomozást megszüntették, kivéve, ha a Btk. 77. § (2) bekezdése alapján az elektronikus adat végleges

hozzáférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye.
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(3) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele a büntetõeljárás

befejezésével megszûnik. Ha a bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét nem rendelte el, az

elektronikus adat visszaállítására kötelezi a tárhelyszolgáltatót.

(4) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel megszüntetésérõl és az elektronikus adat visszaállításáról szóló határozatot

a kötelezettel haladéktalanul közölni kell. A tárhelyszolgátató a határozat vele történõ közlésétõl számított egy

munkanapon belül köteles az elektronikus adat visszaállítására.

(5) Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására és visszaállítására vonatkozó kötelezettség teljesítését a bírósági

végrehajtó foganatosítja.

(6) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára a tárhelyszolgáltatóval szemben az elektronikus adat ideiglenes

eltávolítására vagy visszaállítására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig

terjedõ rendbírságot szabhat ki. A rendbírság ismételten is kiszabható.

158/D. § (1) A bíróság elrendeli az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes

hozzáférhetetlenné tételét, ha

a) a tárhelyszolgáltató az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettséget nem teljesítette, vagy

az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozóan a külföldi hatóság jogsegély iránti megkeresése

a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül nem vezetett eredményre, és

b) a büntetõeljárás gyermekpornográfia (Btk. 204. §) vagy állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet) vagy

terrorcselekmény (Btk. 314–316. §) miatt indult, és az elektronikus adat e bûncselekménnyel áll összefüggésben.

(2) A bíróság a határozatával az elektronikus hírközlési szolgáltatókat kötelezi az elektronikus adathoz való hozzáférés

ideiglenes megakadályozására.

(3) Ha az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult ismeretlen, az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés

b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételérõl szóló határozatot hirdetményi úton kell kézbesíteni.

A hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetõtáblájára, továbbá közzé kell tenni a bíróságok

központi internetes honlapján, a hirdetményi kézbesítésre egyebekben a 70. § (5)–(6) bekezdését kell alkalmazni.

Az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult a határozattal szemben a kézbesítéstõl számított nyolc napon belül

fellebbezést jelenthet be.

(4) A bíróság az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele

elrendelésérõl elektronikus úton haladéktalanul értesíti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (a továbbiakban:

NMHH).

(5) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének

a végrehajtását az NMHH szervezi és ellenõrzi. Az NMHH a bíróság elektronikus úton megküldött értesítése alapján az

elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkozó kötelezettséget bevezeti a központi

elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisába, ezzel egyidejûleg a bíróság határozatáról

elektronikus úton haladéktalanul értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelyek az értesítéstõl számított

egy munkanapon belül kötelesek az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására. Ha valamely

elektronikus hírközlési szolgáltató a kötelezettséget nem teljesíti, az NMHH errõl haladéktalanul értesíti a bíróságot.

(6) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a bíróság

megszünteti, ha

a) a tárhelyszolgáltató teljesíti az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettségét,

b) az elrendelésének oka egyébként megszûnt, vagy

c) a nyomozást megszüntették, kivéve, ha a Btk. 77. § (2) bekezdése alapján az elektronikus adat végleges

hozzáférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye.

(7) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének

megszüntetésérõl a bíróság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az NMHH-t, amely az elektronikus adathoz való

hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkozó kötelezettséget törli a központi elektronikus hozzáférhetetlenné

tételi határozatok adatbázisából, és ezzel egyidejûleg a kötelezettség megszûnésérõl elektronikus úton

haladéktalanul értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelyek az értesítéstõl számított egy munkanapon

belül kötelesek biztosítani az elektronikus adathoz a hozzáférést.

(8) Az elektronikus adat 158/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele a büntetõeljárás

befejezésével megszûnik. Ha a bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét nem rendelte el, az

ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel megszûnésérõl elektronikus úton haladéktalanul értesíti az NMHH-t, amely az

elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vonatkozó kötelezettséget törli a központi

elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisából, és ezzel egyidejûleg a kötelezettség megszûnésérõl
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elektronikus úton haladéktalanul értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelyek az értesítéstõl számított

egy munkanapon belül kötelesek biztosítani az elektronikus adathoz a hozzáférést.

(9) Ha valamely elektronikus hírközlési szolgáltató a hozzáférés újbóli biztosítására vonatkozó kötelezettséget nem

teljesíti, az NMHH errõl haladéktalanul értesíti a bíróságot.

(10) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára az elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben az elektronikus

adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vagy a hozzáférés újbóli biztosítására vonatkozó

kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig terjedõ rendbírságot szabhat ki. A rendbírság

ismételten is kiszabható.”

106. § A Be. 161. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az e törvényben meghatározott esetekben a rend fenntartása érdekében, valamint az eljárási kötelezettségek

megszegése miatt – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – ezer forinttól kétszázezer forintig, különösen súlyos

vagy ismételt esetben ötszázezer forintig terjedõ rendbírság szabható ki.”

107. § A Be. 162. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Katona [Btk. 127. § (1) bekezdés] elõvezetése iránt az elõvezetendõ elöljáróját kell megkeresni.”

108. § A Be. 170. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Nyomozást nem lehet indítani közokirat-hamisítás (Btk. 342. §) miatt, ha a hamis vagy hamisított, illetve más

nevére szóló valódi úti okmányt a külföldi az ország területére történõ beutazás érdekében használja fel, feltéve, hogy

vele szemben idegenrendészeti eljárásnak van helye. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a külföldivel szemben

más bûncselekmény elkövetése miatt is nyomozást kell indítani.”

109. § (1) A Be. 174. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az ügyész a tudomására jutott feljelentést három napon belül határozattal elutasítja, ha magából a feljelentésbõl

megállapítható, hogy

a) a cselekmény nem bûncselekmény,

b) a bûncselekmény gyanúja hiányzik,

c) a büntethetõséget kizáró ok (Btk. 15. §) állapítható meg,

d) eljárás halál, elévülés vagy kegyelem folytán nem indítható,

e) a magánindítvány vagy feljelentés hiányzik,

f) a cselekményt már jogerõsen elbírálták.

(2) Az (1) bekezdés a)–b), valamint d)–f) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a büntethetõséget

a gyermekkor zárja ki [Btk. 15. § a) pont], a feljelentés elutasítására a nyomozó hatóság is jogosult.”

(2) A Be. 174. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A feljelentést nem lehet elutasítani, ha)

„b) elkobzásnak, vagyonelkobzásnak vagy az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének

a büntethetõségtõl függetlenül helye van, kivéve, ha az elkobzásra, a vagyonelkobzásra vagy az elektronikus adat

végleges hozzáférhetetlenné tételére irányuló eljáráshoz a bizonyítékok rendelkezésre állnak.”

110. § A Be. 179. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a nyomozás adatai alapján a Btk. 180. § (1) bekezdésében meghatározott büntethetõséget megszüntetõ okból

az eljárás megszüntetésének lehet helye, ennek feltételeirõl a nyomozó hatóság tájékoztatja a gyanúsítottat.”

111. § A Be. 190. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a), b), e), g) és h) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a büntethetõséget

a gyermekkor zárja ki [Btk. 15. § a) pont], a nyomozás megszüntetésére a nyomozó hatóság is jogosult. A nyomozást

megszüntetõ határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek haladéktalanul megküldi.”

112. § A Be. 191. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nyomozás folytatását az ügyész, ha pedig a nyomozást az ügyész szüntette meg, a felettes ügyész határozattal

rendeli el. Ha a gyanúsítottat megrovásban (Btk. 64. §) részesítették, a felettes ügyész a nyomozást megszüntetõ

határozatot hatályon kívül helyezi.”
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113. § A Be. 201. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Titkos adatszerzésnek

a) öt évig terjedõ vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekmény,

b) üzletszerûen vagy bûnszövetségben elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ

bûncselekmény,

c) az új pszichoaktív anyaggal visszaélés, a kitartottság, a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, az ózonréteget

lebontó anyaggal visszaélés, a hivatali visszaélés bûncselekménye,

d) az egészségügyi termék hamisítása, az emberkereskedelem, a kerítés, a prostitúció elõsegítése,

a gyermekpornográfia, a környezetkárosítás, a természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése,

a bûnpártolás, a vesztegetés, a vesztegetés elfogadása, a hivatali vesztegetés, a hivatali vesztegetés elfogadása, az

embercsempészés három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata,

e) a minõsített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bûncselekmények,

f) az a)–e) pontban meghatározott bûncselekmény kísérlete, valamint – ha az elõkészületet a törvény büntetni

rendeli – elõkészülete

esetében van helye.

(2) Ha a nyomozást az ügyész végzi, titkos adatszerzésnek az (1) bekezdésben felsorolt bûncselekményeken kívül az

alábbi esetekben van helye:

a) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvezõ személy, a nemzetközi jogon alapuló mentességet élvezõ

személy sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erõszak, továbbá a nemzetközileg védett személy elleni

erõszakkal fenyegetés,

b) a bíró, az ügyész, a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi megbízott és

a bírósági ügyintézõ, az önálló és a törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és

a közjegyzõ-helyettes, a rendõrség hivatásos állományú tagja sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erõszak,

valamint a felsoroltak, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, továbbá a nem hivatásos

állományú pénzügyi nyomozó vonatkozásában elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ

korrupciós bûncselekmények,

c) a 29. § e) pontjában meghatározott igazságszolgáltatás elleni bûncselekmények, kivéve a hatóság félrevezetését,

d) a külföldi hivatalos személy ellen elkövetett bûncselekmények,

e) a katonai büntetõeljárásra tartozó, az a)–d) pontban felsorolt bûncselekmények.”

114. § A Be. 215. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés és

az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelése. A személyi szabadságot elvonó vagy

korlátozó kényszerintézkedés megszüntetése miatt bejelentett ügyészi fellebbezés – feltéve, hogy a megszüntetést

nem az ügyész indítványozta – halasztó hatályú.”

115. § A Be. 218. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a vádemelés kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §) vagy kábítószer birtoklása (Btk. 178. §) miatt történik, és

a gyanúsítottal szemben korábban indult büntetõeljárást a bíróság a 266. § (6) bekezdése alapján felfüggesztette,

a vádiratban indítványozni kell az eljárás folytatását [266. § (7) bekezdés] és az ügyek egyesítését.”

116. § (1) A Be. 221/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közvetítõi eljárás az élet, testi épség és az egészség elleni (Btk. XV. Fejezet), az emberi szabadság elleni

(Btk. XVIII. Fejezet), az emberi méltóság és az egyes alapvetõ jogok elleni (Btk. XXI. Fejezet), a közlekedési

(Btk. XXII. Fejezet), a vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), illetve a szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), ötévi

szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény miatt indult büntetõeljárás tartama alatt,

a gyanúsított vagy a sértett indítványára, illetve önkéntes hozzájárulásukkal alkalmazható eljárás. Amennyiben

e bûncselekményekkel halmazatban a terhelt más bûncselekményt is elkövetett, a közvetítõi eljárás akkor

alkalmazható, ha az elkövetésben a jelzett bûncselekmény a meghatározó.”

(2) A Be. 221/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az ügyész hivatalból, vagy a gyanúsított, a védõ, illetõleg a sértett indítványára az eljárást legfeljebb hat hónapi

idõtartamra felfüggeszti, és az ügyet közvetítõi eljárásra utalja, ha)

„a) a Btk. 29. §-a alapján az eljárás megszüntetésének vagy a büntetés korlátlan enyhítésének lehet helye,”
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(3) A Be. 221/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a közvetítõi eljárás eredményes, és a Btk. 29. § (1) bekezdése alkalmazásának van helye, az ügyész az eljárást

megszünteti; ha a Btk. 29. § (2) bekezdése alkalmazásának lehet helye, vádat emel. Ha a gyanúsított a közvetítõi eljárás

eredményeként létrejött megállapodás teljesítését megkezdte, de a büntethetõsége nem szûnt meg, az ügyész

a három évet meg nem haladó szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt a vádemelést egy évtõl két

évig terjedõ idõre elhalaszthatja.”

117. § A Be. 222. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Ha a Btk. 180. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok miatt az eljárás megszüntetésének lehet

helye, az ügyész a vádemelést egyévi idõtartamra elhalasztja, ha a gyanúsított vállalja a kábítószer-függõséget

gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelõ más ellátáson vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való

részvételt.

(3) Az ügyész a vádemelést tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt egy évre elhalasztja, ha ettõl az

elmulasztott kötelezettség teljesítése várható.”

118. § A Be. 226. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az eljárást a vádemelés elhalasztása tartamának eltelte elõtt is meg kell szüntetni, ha a kábítószer-élvezõ

gyanúsított igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függõséget gyógyító kezelésben,

kábítószer-használatot kezelõ más ellátásban részesült vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetve,

ha a tartási kötelezettség elmulasztása vétségének gyanúsítottja a tartási kötelezettségét teljesítette, továbbá, ha

a gyanúsított a közvetítõi eljárásban vállalt kötelezettségeinek eleget tett.”

119. § A Be. 227. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ha a vádemelés elhalasztására a 222. § (2) bekezdése alapján került sor, vádat kell emelni, ha]

„b) a vádemelés elhalasztásának tartama alatt a gyanúsított ellen kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása

miatt újabb büntetõeljárás indult, és a nyomozás felfüggesztésének vagy megszüntetésének nincs helye.”

120. § A Be. 244/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tanács elnöke zártcélú távközlõ hálózat útján történõ kihallgatását rendelheti el)

„b) annak a tanúnak, akinek sérelmére az élet, a testi épség és az egészség elleni bûncselekmények (Btk. XV. Fejezet),

a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmények (Btk. XIX. Fejezet) vagy a gyermekek érdekét sértõ és

a család elleni bûncselekmények (Btk. XX. Fejezet) körébe tartozó vagy más, személy elleni erõszakos bûncselekményt

követtek el,”

121. § A Be. 258. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ítélet és az ügydöntõ végzés rendelkezõ része tartalmazza

a) a vádlott elõzetes fogvatartására vonatkozó adatokat,

b) a vádlott nevét és személyi adatait,

c) a vádlott bûnösnek kimondását, illetve a vád alóli felmentését, vagy azt, hogy a bíróság az eljárást megszünteti,

d) a bûncselekmény Btk., illetve az 1978. évi IV. törvény szerinti megnevezését az alkalmazott törvényhely – ideértve

a bûncselekmény minõsített esetének megállapításakor a bûncselekmény alapesetét meghatározó törvényhelyet is –

feltüntetésével, a bûncselekmény bûntetti vagy vétségi megjelölését, ha a bûncselekmény többrendbeli vagy

folytatólagos, ennek megjelölését, ha a bûncselekménynek szándékos és gondatlan alakzata is van, gondatlan alakzat

esetén ennek megjelölését, továbbá az elkövetõi és elkövetési alakzat megjelölését,

e) a kiszabott büntetést, illetve az alkalmazott intézkedést, valamint az egyéb jogkövetkezményeket, így különösen

a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges legkorábbi idõpontját [Btk. 38. § (1) bekezdés],

f) az egyéb rendelkezéseket, így különösen a próbaidõ meghosszabbodását [Btk. 86. § (2) bekezdés],

g) a bûnügyi költség viselésérõl szóló rendelkezést.”

122. § A Be. 265. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerûen kell alkalmazni abban az esetben is, ha a bíróság a gyanúsítottal

szemben korábban indult büntetõeljárást a 266. § (6) bekezdése alapján felfüggesztette, azonban az ügyész a vádlott

ellen kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt újabb vádiratot nyújtott be [266. § (7) bekezdés].”
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123. § (1) A Be. 266. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bíróság az eljárást akkor is felfüggeszti, ha az eljárás megindításához szükséges feljelentés [Btk. 270. §

(1) bekezdés, 274. §] hiányzik. Az eljárás felfüggesztése legfeljebb az alapügy jogerõs befejezéséig tart.”

(2) A Be. 266. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha a Btk. 180. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok miatt az eljárás megszüntetésének lehet

helye, és az ügyész a vádemelést a 222. § (2) bekezdése alapján nem halasztotta el, a bíróság az eljárást egyévi

idõtartamra felfüggeszti, feltéve, hogy a vádlott vállalja a kábítószer-függõséget gyógyító kezelésen,

kábítószer-használatot kezelõ más ellátáson vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt.”

(3) A Be. 266. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A tartási kötelezettség elmulasztása (Btk. 212. §) miatt indított eljárást – ha az ügyész a vádemelést a 222. §

(3) bekezdése alapján nem halasztotta el – a bíróság legfeljebb egy évre felfüggeszti, feltéve, hogy ettõl az

elmulasztott kötelezettség teljesítése várható. Az eljárást a határidõ lejárta elõtt folytatni kell, ha a vádlott a tartási

kötelezettségének továbbra sem tesz eleget.”

124. § (1) A Be. 267. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bíróság az eljárást megszünteti,)

„h) és a vádlottat megrovásban (Btk. 64. §) részesíti, ha a bûncselekmény már nem veszélyes, vagy olyan csekély fokban

veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legkisebb büntetés kiszabása, vagy más intézkedés

alkalmazása is szükségtelen,”

(2) A Be. 267. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bíróság az eljárást megszünteti,)

„l) tevékeny megbánás esetén [Btk. 29. § (1) bekezdés].”

125. § A Be. 274. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a bíróság a vádlottat távollétében részesítette megrovásban (Btk. 64. §), ennek foganatosításáról a tanács

elnöke gondoskodik.”

126. § A Be. 276. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a bíróság a vádlottat megrovásban (Btk. 64. §) részesíti, ez ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyész és

a vádlott, valamint védõje a végzés közlésétõl számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. A kérelem alapján

a bíróság tárgyalást tart. A vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgyalás elõtt kell kézbesíteni.”

127. § A Be. 327. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A vádlott felmentése, próbára bocsátása, számára jóvátételi munka végzésének elõírása, az eljárás megszüntetése

esetén, vagy ha a bíróság nem szabott ki végrehajtandó vagy részben felfüggesztett szabadságvesztést, nem rendelt

el javítóintézeti nevelést, illetve ha a felmentés esetén nem rendelt el kényszergyógykezelést, az elõzetes

letartóztatást, a lakhelyelhagyási tilalmat, a házi õrizetet, a távoltartást, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelést

megszünteti, és nyomban intézkedik a vádlott szabadlábra helyezésérõl.”

128. § A Be. a következõ 327/A. §-sal egészül ki:

„327/A. § Ha a bíróság a vádlottal szemben közérdekû munkát szabott ki és az ítélet jogerõre emelkedett, a bíróság

felhívja a terheltet, nyilatkozzon arról, hogy a közérdekû munka végrehajtási helyét a lakóhelye vagy tartózkodási

helye szerint kéri-e kijelölni.”

129. § A Be. 330. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bûnösséget megállapító ítéletben a bíróság

a) büntetést szab ki,

b) a vádlottat próbára bocsátja, számára jóvátételi munka végzését írja elõ, vagy megrovásban részesíti,

c) a büntetés kiszabását mellõzi.”

130. § A Be. 331. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a felmentés alapja büntethetõséget kizáró ok, a bíróság elkobzást, vagyonelkobzást, illetve elektronikus adat

végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelhet el.”
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131. § A Be. 332. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A bíróság az eljárást megszünteti)

„f) tevékeny megbánás esetén [Btk. 29. § (1) bekezdés],

g) a büntethetõséget megszüntetõ egyéb ok [Btk. 25. § e) pont] esetén.”

132. § A Be. 334. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„334. § Az eljárásnak a 332. § (1) bekezdés a)–b) és f)–g) pontja alapján történt megszüntetése esetén a bíróság

elkobzást, vagyonelkobzást vagy elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelhet el. Az eljárásnak

a 332. § (5) bekezdése alapján történt megszüntetése esetén a bíróság a korábbi ügydöntõ határozat elkobzást,

vagyonelkobzást, illetve elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét kimondó rendelkezését hatályában

fenntartja.”

133. § A Be. 354. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A súlyosítási tilalom folytán a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában nem

szabhat ki

a) büntetést azzal szemben, akinek az ügyét elsõ fokon önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el,

b) elzárás, közérdekû munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, kitiltás, a sportrendezvények

látogatásától való eltiltás, kiutasítás helyett szabadságvesztést annak felfüggesztése mellett sem,

c) felfüggesztett szabadságvesztés helyett végrehajtandó szabadságvesztést,

d) végrehajtandó szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú szabadságvesztést, annak felfüggesztése mellett sem,

e) az elsõfokú bíróság által alkalmazott büntetések számát meghaladó további büntetéseket, ide nem értve

a szabadságvesztés helyett alkalmazott büntetéseket,

f) az elsõfokú bíróság által nem alkalmazott mellékbüntetést,

g) lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése helyett szabadságvesztést, annak felfüggesztése mellett sem.

(5) Ha az elsõfokú bíróság az elkobzásról, a vagyonelkobzásról, illetve az elektronikus adat végleges

hozzáférhetetlenné tételérõl a törvény rendelkezése ellenére nem rendelkezett, a tényállás azonban a döntéshez

szükséges adatokat tartalmazza, errõl a másodfokú bíróság is határozhat abban az esetben is, ha a terhelt terhére nem

jelentettek be fellebbezést.”

134. § A Be. 374. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a másodfokú bíróság az eljárást a 373. § (1) bekezdés I. a) pontja alapján szünteti meg, az elsõfokú bíróság

ítéletének az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére és a polgári

jogi igény megállapítására vonatkozó rendelkezését hatályban tartja, ha ezekre nézve nem jelentettek be

fellebbezést.”

135. § A Be. 375. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha az elsõfokú bíróság a lefoglalt dologról, az elkobzásról, a vagyonelkobzásról, illetve az elektronikus adat

végleges hozzáférhetetlenné tételérõl a törvény rendelkezése ellenére nem rendelkezett, és a döntéshez szükséges

adatok a másodfokú eljárás során bizonyítás felvétele keretében nem tisztázhatóak, a másodfokú bíróság az elsõfokú

bíróságot az 569. § (1) bekezdésében írt különleges eljárás lefolytatására utasítja.”

136. § A Be. 387. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A harmadfokú bíróság a megtámadott másodfokú ítéletnek az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az elektronikus

adat végleges hozzáférhetetlenné tételére, a pártfogó felügyelet elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári jogi igényre,

a szülõi felügyeleti jog megszüntetésére vagy a bûnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezését hivatalból

felülbírálja.”

137. § A Be. 398. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének megváltoztatása esetén határoz az elkobzásról,

a vagyonelkobzásról, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételérõl, a pártfogó felügyelet elrendelésérõl,

a lefoglalásról, a polgári jogi igényrõl, a szülõi felügyeleti jog megszüntetésérõl és a bûnügyi költség viselésérõl is.”
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138. § A Be. 416. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felülvizsgálatnak a bíróság jogerõs ügydöntõ határozata ellen akkor van helye, ha)

„b) a bûncselekmény törvénysértõ minõsítése, a büntetõjog más szabályának megsértése miatt törvénysértõ

büntetést szabtak ki, vagy törvénysértõ intézkedést alkalmaztak, illetve a büntetés végrehajtását a Btk. 86. §

(1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel,”

139. § A Be. 427. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot megváltoztatja, és a törvénynek megfelelõ határozatot

hoz, ha)

„b) a bûncselekmény törvénysértõ minõsítése, a büntetõjog más szabályának megsértése miatt törvénysértõ

büntetést szabtak ki, vagy törvénysértõ intézkedést alkalmaztak, illetve a büntetés végrehajtását a Btk. 86. §-ában

foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel,”

140. § A Be. 446. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„446. § E törvény rendelkezéseit fiatalkorú [Btk. 105. § (1) bekezdés] elleni büntetõeljárásban az e fejezetben foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.”

141. § (1) A Be. 454. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fiatalkorú elõzetes letartóztatását – az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel –

a) javítóintézetben,

b) büntetés-végrehajtási intézetben

kell végrehajtani.”

(2) A Be. 454. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A bûncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú elõzetes letartóztatását

javítóintézetben kell végrehajtani.”

142. § A Be. 455. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„455. § Ha fiatalkorúval szemben elrendelt elõzetes letartóztatás végrehajtásának kezdetétõl egy év eltelt, az elõzetes

letartóztatás megszûnik, kivéve az ügydöntõ határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott elõzetes

letartóztatás esetét, továbbá ha az ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezés folytán

megismételt eljárás van folyamatban.”

143. § A Be. 459. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a közvetítõi eljárás eredményes, a fiatalkorú a vállalt kötelezettségeinek eleget tett, és a Btk. 107. §-a

alkalmazásának van helye, az ügyész az eljárást megszünteti. Ha a fiatalkorú a közvetítõi eljárás eredményeként

létrejött megállapodás teljesítését megkezdte, az ügyész az öt évet meg nem haladó szabadságvesztéssel büntetendõ

bûncselekmény miatt egy évtõl két évig terjedõ idõre a vádemelést elhalaszthatja.”

144. § A Be. 470. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Katonai büntetõeljárásnak van helye

a) a katona [Btk. 127. § (1) bekezdés] által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai

bûncselekmény (Btk. XLV. Fejezet),

b) a Magyar Honvédség tényleges állományú tagja által elkövetett bármely bûncselekmény,

c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagja által

a szolgálati helyen, illetve a szolgálattal összefüggésben elkövetett más bûncselekmény,

d) a szövetséges fegyveres erõ tagja által belföldön, valamint e személynek a Magyarország határain kívül tartózkodó

magyar hajón vagy magyar légi jármûvön elkövetett, magyar büntetõ joghatóság alá tartozó bûncselekménye

esetén.”

145. § A Be. 472. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elsõfokú bíróság a 14. § (1) bekezdés a) pontjában és a 16. § (1) bekezdés a)–v) pontjában meghatározott

bûncselekmények esetén tanácsban, egyéb esetekben ülnökök közremûködése nélkül, egyesbíróként jár el.”
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146. § A Be. 474. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A katonai ügyész végzi a nyomozást a szövetséges fegyveres erõ tagja által belföldön, valamint az e személynek
a Magyarország határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi jármûvön elkövetett, magyar büntetõ
joghatóság alá tartozó bûncselekménye miatt.”

147. § A Be. 485. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„485. § A feljelentés elutasítására a Btk. 131. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok miatt a katonai
nyomozó hatóság is jogosult.”

148. § A Be. 487. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„487. § A Btk. 131. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok miatt a vádemelésig a katonai ügyész, azt
követõen a bíróság az eljárást megszünteti.”

149. § A Be. 514. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 339. § (1) bekezdésében szabályozott esetben a bûnügyi költséget a magánvádló viseli, ha azonban
a büntetõeljárást a Btk. 25. § a) vagy c) pontja szerinti büntethetõséget megszüntetõ okból szüntették meg, a 74. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott bûnügyi költséget az állam viseli. A 339. § (2) bekezdése alkalmazásának
akkor is helye van, ha a bíróság az eljárást az 504. § (1) bekezdés b) pontja, az 510. § (1) bekezdés elsõ mondata, illetve
az 512. § (4) bekezdése alapján szüntette meg.”

150. § A Be. 534. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bíróság az ítéletben az ügyész által a vádiratban indítványozott nemû büntetést vagy intézkedést szabhat ki,
illetve alkalmazhat. Szabadságvesztés kiszabásakor a Btk. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján meghatározott büntetési
tétel az irányadó.”

151. § A Be. 537. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„537. § Azzal szemben, aki a bûncselekményt bûnszervezetben (Btk. 459. § 1. pont, illetve 1978. évi IV. törvény 137. §
8. pont) követte el, és a nyomozás során az ügy vagy más büntetõügy bizonyításához hozzájárulva az ügyésszel, illetve
a nyomozó hatósággal jelentõs mértékben együttmûködött, de a nyomozás megszüntetésére bármely okból nem
került sor, a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásban a büntetést a Btk. 83. §-ának, illetve a Btk. 84. §-ának
vagy az 1978. évi IV. törvény 85/A. §-ának, illetve 87/C. §-ának az alapulvételével kell kiszabni. Ha a bûncselekményre
a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel, a büntetést e büntetési tételkeret között kell
kiszabni.”

152. § A Be. az 538. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az ügyész eljárása”

153. § A Be. 544. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíróság az ügyész indítványára vagy hivatalból a szabadlábon lévõ vádlottal szemben tárgyalás mellõzésével
végzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekû munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól
eltiltást, jármûvezetéstõl eltiltást, kitiltást, a spotrendezvények látogatásától való eltiltást, kiutasítást – katonával
szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését is –, továbbá intézkedésként jóvátételi munkát, próbára
bocsátást, megrovást alkalmaz az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény esetén,
ha
a) a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, a közérdekû munkát, a pénzbüntetést,
a foglalkozástól eltiltást, a jármûvezetéstõl eltiltást, a kitiltást, a sportrendezvények látogatásától való eltiltást,
a kiutasítást – katonával szemben a lefokozást, a szolgálati viszony megszüntetését, a rendfokozatban visszavetést és
a várakozási idõ meghosszabbítását is –, illetve a jóvátételi munka vagy a próbára bocsátás alkalmazását lehetõvé teszi,
b) a tényállás egyszerû,
c) a vádlott a bûncselekmény elkövetését beismerte,
d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhetõ.”
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154. § (1) A Be. 547. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A bíróság a végzésében)

„a) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekû munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást,

jármûvezetéstõl eltiltást, kitiltást, sportrendezvények látogatásától való eltiltást, kiutasítást – katonával szemben

lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését, rendfokozatban visszavetést és a várakozási idõ meghosszabbítását

is –, illetve jóvátételi munkát, próbára bocsátást vagy megrovást alkalmazhat,

b) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása, jóvátételi munka elõírása vagy próbára bocsátás

esetén pártfogó felügyeletet is alkalmazhat,

c) elkobzást, vagyonelkobzást, illetve elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét is kimondhat, a polgári

jogi igénynek helyt adhat, vagy a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasíthatja,”

(2) A Be. 547. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tárgyalás mellõzésével hozott végzés rendelkezõ részének tartalmaznia kell)

„b) a kiszabott büntetést, az elõírt jóvátételi munkát, az alkalmazott próbára bocsátást vagy megrovást,”

155. § A Be. 553. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A diplomáciai mentességet élvezõ személyek büntetõjogi felelõsségre vonására nemzetközi szerzõdés, ennek

hiányában a nemzetközi gyakorlat irányadó. A nemzetközi gyakorlat kérdésében az igazságügyért felelõs miniszter

állásfoglalását kell beszerezni.”

156. § A Be. 554/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„554/B. § Kiemelt jelentõségû ügy

a) a hivatali visszaélés (Btk. 305. §),

b) a korrupciós bûncselekmények [Btk. 294. § (2) és (3) bekezdés, 297. § és 299–300. §], ha annak elkövetésével

ba) a helyi önkormányzat képviselõ-testületének tagja, polgármestere, alpolgármestere, képviselõ-testülete

hivatalának vezetõ beosztású dolgozója, országgyûlési képviselõ, nemzetiségi szószóló, állami vezetõ,

bb) a központi költségvetési szerv, a központi államigazgatási szerv, illetve ezek területi szerveinek (a továbbiakban

együtt e fejezet alkalmazásában: közigazgatási szerv) vezetõ beosztású dolgozója gyanúsítható megalapozottan,

illetve elkövetõként kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a bûncselekményt e

személyek vonatkozásában követik el,

c) a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végzõ személlyel kapcsolatban elkövetett

vesztegetés [Btk. 290. § (4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végzõ

személy által elkövetett vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (4) bekezdés], a külföldi hivatalos személy mûködésével

kapcsolatban elkövetett hivatali vesztegetés [Btk. 293. § (3) bekezdés], a külföldi hivatalos személy által elkövetett

hivatali vesztegetés elfogadása [Btk. 294. § (4) bekezdés], a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében

tevékenységet végzõ személlyel kapcsolatban elkövetett befolyás vásárlása [Btk. 298. § (2) bekezdés], a külföldi

hivatalos személlyel kapcsolatban elkövetett befolyás vásárlása [Btk. 298. § (3) bekezdés], a külföldi hivatalos

személlyel kapcsolatban elkövetett befolyással üzérkedés [Btk. 299. § (3) bekezdés],

d) a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §),

e) a bûnszervezetben (Btk. 459. § 1. pont) elkövetett bármely bûncselekmény,

f) a csõdbûncselekmény súlyosabban minõsülõ esete [Btk. 404. § (3) bekezdés], a versenyt korlátozó megállapodás

közbeszerzési és koncessziós eljárásban (Btk. 420. §), a pénzmosás (Btk. 399. és 400. §) és a költségvetési csalás

súlyosabban minõsülõ esetei [Btk. 396. § (4)–(5) bekezdés],

g) azok a bûncselekmények, amelyek büntethetõsége a Btk. 26. § (3) bekezdése alapján nem évül el,

h) az emberiesség elleni bûncselekmények büntetendõségérõl és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista

diktatúrában elkövetett egyes bûncselekmények üldözésérõl szóló törvényben meghatározott nemzetközi jog szerint

el nem évülõ bûncselekmények,

i) a h) pontban foglalt kivétellel az emberiesség elleni bûncselekmények büntetendõségérõl és elévülésének

kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bûncselekmények üldözésérõl szóló törvényben

meghatározott kommunista bûncselekmények.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám 37451



157. § A Be. az 554/O. §-t követõen a következõ XXVIII/B. Fejezettel egészül ki:

„XXVIII/B. Fejezet

A VAGYON-VISSZASZERZÉSI ELJÁRÁS
554/P. § (1) A vagyon-visszaszerzési eljárás esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell

alkalmazni.

(2) A vagyon-visszaszerzési eljárást nyomozó hatóságként a vagyon-visszaszerzési hatóság végzi.

A vagyon-visszaszerzési hatóság a rendõrség.

(3) Az ügyész, illetve a nyomozó hatóság kizárólag olyan adatot adhat át a vagyon-visszaszerzési hatóságnak, amely

a vagyon-visszaszerzési eljárás lefolytatásához szükséges.

554/Q. § (1) Vagyon-visszaszerzési eljárásnak van helye az elkobzás vagy a vagyonelkobzás alá esõ dolognak vagy

vagyonnak a biztosítása érdekében.

(2) A vagyon-visszaszerzési hatóság az eljárását az ügyész, illetve a nyomozó hatóság megkeresésére folytatja le.

(3) Ha a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi és az (1) bekezdésnek megfelelõen megkeresi

a vagyon-visszaszerzési hatóságot, a vagyon-visszaszerzési hatósággal a 37. § (3) bekezdésében meghatározott közös

nyomozó csoport hozható létre.

(4) A vagyon-visszaszerzési hatóság eljárási cselekményt az ügyész elõzetes tájékoztatásával végezhet, azzal, hogy

õrizetbe vételt nem rendelhet el és gyanúsítottat nem hallgathat ki, de a kihallgatáson jelen lehet és kérdést tehet fel.

(5) A vagyon-visszaszerzési hatóság az eljárása során lefoglalt tárgyi bizonyítási eszközt haladéktalanul, a keletkezett

iratokat a 193. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekményt megelõzõen az ügyész, illetve a nyomozó hatóság részére

átadja. Az átadott iratokat a nyomozás során keletkezett iratokhoz kell csatolni.

554/R. § (1) Vagyon-visszaszerzési eljárásnak a bíróság ügydöntõ határozatának jogerõre emelkedését követõen akkor

van helye, ha a jogerõs ügydöntõ határozatban elrendelt elkobzás vagy a vagyonelkobzás végrehajtása nem vezetett

eredményre.

(2) A vagyon-visszaszerzési eljárást a végrehajtás szünetelésérõl szóló jegyzõkönyv alapján az ügyész rendelheti el,

amelynek lefolytatásával a vagyon-visszaszerzési hatóságot bízza meg.

(3) Ha a bíróság jogerõs ügydöntõ határozatában vagyonelkobzást rendelt el, a vagyonelkobzás alá esõ dolgot vagy

vagyont le kell foglalni, illetve zár alá vételét kell elrendelni. A vagyon-visszaszerzési hatóság, illetve az ügyész

a lefoglalás, illetve a zár alá vétel megszüntetését követõen a vagyonelkobzás alá esõ dolgot vagy vagyont a bírósági

végrehajtónak átadja, ha a dolgot vagy vagyont az a személy szerezte meg, akivel szemben az elkobzást vagy

a vagyonelkobzást elrendelték.

(4) Az ügyész, illetve a vagyon-visszaszerzési hatóság az eljárást határozattal megszünteti, ha annak során elkobzás

vagy vagyonelkobzás alá esõ dolog vagy vagyon nem volt fellelhetõ. A határozatot az ügyész, illetve

a vagyon-visszaszerzési hatóság megküldi a végrehajtás szünetelésérõl szóló jegyzõkönyvet kiállító bírósági

végrehajtónak. A határozat ellen panasznak nincs helye.

(5) A vagyon-visszaszerzési eljárás a bíróság ügydöntõ határozatának jogerõre emelkedését követõen az elkövetett

bûncselekmény büntetési tétele felsõ határának megfelelõ idõ elteltével nem rendelhetõ el. Ha a büntetési tétel felsõ

határa kevesebb, mint öt év, a vagyon-visszaszerzési eljárás a bíróság ügydöntõ határozatának jogerõre emelkedését

követõ öt év elteltével nem rendelhetõ el. Életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethetõ bûncselekmény

esetén a vagyon-visszaszerzési eljárás megindításának nincs idõbeli korlátja. A vagyon-visszaszerzési eljárás

meghosszabbítása legfeljebb az elrendeléstõl számított két évig terjedhet.

(6) Az (1) bekezdés szerinti vagyon-visszaszerzési eljárás során felmerült bûnügyi költséget az állam viseli.”

158. § A Be. 556. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„556. § A bíróság a szabadságvesztés végrehajtási fokozatáról [Btk. 35. § (1) bekezdés, 37. §, 110. §, illetve 1978. évi

IV. törvény 41. § (1) bekezdés, 111. § (2) bekezdés] utólag határoz, ha errõl a jogerõs ítélet nem vagy nem a törvénynek

megfelelõen rendelkezett. A Btk. 35. § (2) bekezdésén, illetve az 1978. évi IV. törvény 45. § (2) bekezdésén alapuló

rendelkezés nem pótolható, illetve nem vizsgálható felül.”

159. § A Be. 558. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„558. § A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson határoz az életfogytig tartó szabadságvesztésre

ítélt feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi idõpontja elhalasztásáról (Btk. 45. §, illetve 1978. évi IV. törvény

47/B. §).”
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160. § A Be. 567. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„567. § (1) A bíróság a pártfogó felügyelet elrendelésérõl utólag határoz, ha errõl a jogerõs ítélet nem rendelkezett;
vagy a szabadságvesztés végrehajtását kegyelembõl próbaidõre felfüggesztették, és az elítélt visszaesõ [Btk. 69. §
(2) bekezdés, illetve 1978. évi IV. törvény 82. § (2) bekezdés].
(2) A bíróság a pártfogó felügyelet elrendelése elõtt beszerzi az ügyész indítványát. A bíróság tárgyalást tart, ha külön
magatartási szabályok [Btk. 71. § (3) bekezdés, illetve 1978. évi IV. törvény 82. § (6) bekezdés] elõírása látszik
szükségesnek, illetve a külön magatartási szabályok elõírását az ügyész indítványozza.”

161. § A Be. 568. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alapügyben eljárt bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson, ítélettel határoz a próbaidõ
meghosszabbításáról vagy a próbára bocsátást kimondó rendelkezés hatályon kívül helyezésérõl [Btk. 65. §
(4) bekezdés és 66. § (1) bekezdés], ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan
megszegte. A bíróság a pártfogó felügyelet szabályainak súlyos megszegése miatt büntetést szab ki, fiatalkorúval
szemben javítóintézeti nevelést is elrendelhet.”

162. § A Be. az 568. §-t követõen a következõ alcímmel és 568/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás jóvátételi munka végzésének elõírása esetén
568/A. § (1) Az alapügyben eljárt bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson, ítélettel határoz
a jóvátételi munka végzését elõíró rendelkezés hatályon kívül helyezésérõl [Btk. 67. § (1) bekezdés], ha az elítélt
a jóvátételi munka elvégzését nem igazolta vagy a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte.
A bíróság ezekben az esetekben büntetést szab ki, fiatalkorúval szemben javítóintézeti nevelést is elrendelhet.
(2) Az alapügyben eljárt bíróság az elítélt kérelmére ítélettel határoz a jóvátételi munka igazolása határidejének
meghosszabbításáról, ha az elítélt igazolja, hogy az elõírt jóvátételi munkát egészségügyi okból nem tudta teljesíteni.
(3) A bíróság határozata elleni fellebbezésre az ügydöntõ határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.”

163. § (1) A Be. 569. §-át megelõzõ alcím címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére
és a lefoglalt dologról történõ rendelkezésre irányuló eljárás”

(2) A Be. 569. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyész indítványára a bíróság határoz az elkobzásról, a vagyonelkobzásról, az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tételérõl, illetve arról, hogy a lefoglalt dolog az állam tulajdonába kerül, ha büntetõeljárás senki
ellen nem indult, vagy azt megszüntették, illetve a terhelt ismeretlen helyen tartózkodása vagy elmebetegsége miatt
az eljárást felfüggesztették.”

164. § (1) A Be. 570. §-át megelõzõ alcím címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Utólagos elkobzás, vagyonelkobzás vagy elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele”
(2) A Be. 570. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha
a) a bíróság jogerõs ügydöntõ határozatában az elkobzásról, a vagyonelkobzásról vagy az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tételérõl nem vagy nem a törvénynek megfelelõen rendelkezett, illetve
b) a vagyon-visszaszerzési eljárás eredményeként az elkobzást vagy a vagyonelkobzást nem azzal a személlyel
szemben kell a Btk. 74. § (2) vagy (3) bekezdése alapján elrendelni, akivel szemben az elkobzást vagy
a vagyonelkobzást elrendelték,
errõl a bíróság az ügyész indítványára, illetve hivatalból utólag határoz. A bíróság eljárására az 569. § (3) bekezdése az
irányadó.”

165. § A Be. 572. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A bíróság a próbaidõre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását az ügyész indítványára vagy hivatalból
elrendeli, ha
a) az elítéltet a próbaidõ alatt elkövetett bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték [Btk. 87. §
b) pont], és az újabb bûncselekmény miatt eljáró bíróság a végrehajtás iránt nem intézkedett,
b) az elkövetõ a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a bíróság tárgyaláson határoz.”
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166. § A Be. 574. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az összbüntetési eljárást a bíróság hivatalból vagy indítványra folytatja le. Az összbüntetési eljárás lefolytatását az

elítélt, a védõ vagy az ügyész indítványozhatja. Az összbüntetési eljárás lefolytatásához – kivéve, ha azt az elítélt

indítványozta – az elítélt hozzájárulását minden esetben be kell szerezni. A bíróság az összbüntetésbe foglalást

ítélettel, az erre irányuló indítvány elutasítását végzéssel mondja ki. Az ítéletben a bíróság az 556. és 557. §-ban

foglaltakról is rendelkezhet.”

167. § A Be. 576. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a Btk. 92. § (3) bekezdésén alapuló rendelkezés csak akkor vizsgálható felül, ha

a jogerõs ítélet e rendelkezése törvénysértõ.”

168. § A Be. 577. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A bíróság a mentesítést kimondó határozat hatályon kívül helyezésérõl az ügyész indítványára vagy hivatalból

utólag határoz, ha a mentesítés hatályát vesztette [Btk. 100. § (3) bekezdés, 102. § (2) bekezdés], vagy utóbb

megállapítják, hogy a mentesítésnek törvényi akadálya volt.”

169. § (1) A Be. 580. § (1) bekezdés III. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Kártalanítás jár az elõzetes letartóztatásért, a házi õrizetért és az ideiglenes kényszergyógykezelésért, ha)

„III. a bíróság a terhelt bûnösségét jogerõs határozatában megállapította, de nem szabott ki szabadságvesztést,

elzárást, közérdekû munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást, jármûvezetéstõl eltiltást, kitiltást,

sportrendezvények látogatásától való eltiltást vagy kiutasítást.”

(2) A Be. 580. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a bíróság a terhelt bûnösségét jogerõs határozatában megállapította, kártalanítás jár az elõzetes

letartóztatásért és a házi õrizetért, ha annak tartama meghaladja a jogerõsen kiszabott

a) szabadságvesztés tartamát,

b) elzárás tartamát,

c) közérdekû munka tartamát,

d) pénzbüntetés napi tételeinek számát,

e) javítóintézeti nevelés tartamát.”

170. § A Be. 581. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jogerõs ítélet alapján kitöltött szabadságvesztésért, elzárásért, javítóintézeti nevelésért, illetve

kényszergyógykezelésért a terheltnek kártalanítás jár, ha rendkívüli jogorvoslat folytán felmentették, enyhébb

büntetésre ítélték, próbára bocsátották, számára jóvátételi munka végzését írták elõ vagy megrovásban részesítették,

illetve az eljárást vele szemben megszüntették vagy megállapították, hogy a kényszergyógykezelést törvényes ok

nélkül rendelték el.”

171. § (1) A Be. 591. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tanács elnöke a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére, ha a szabadságvesztés hátralévõ része két

évnél rövidebb, az elítélt kérelmére fontos okból, különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire való

tekintettel, legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet.”

(2) A Be. 591. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke)

„c) halasztást engedélyezhet a szabadságvesztés végrehajtás megkezdésére abban az esetben is, ha

a szabadságvesztés hátralévõ része két évnél hosszabb.”

(3) A Be. 591. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(El kell halasztani – kérelem nélkül, hivatalból is – a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdését annak a nõnek az

esetében, aki)

„a) a tizenkettedik hetet meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követõ hatodik hónap végéig,”

(4) A Be. 591. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés esetében a tanács elnöke igazságügyi orvosszakértõi szakvélemény alapján állapítja meg

a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását, és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egészségügyi
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szolgálata vezetõjének – az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-végrehajtás keretei között való kezelhetõségére

vonatkozó – nyilatkozatát figyelembe véve határoz a kérelemrõl.”

172. § A Be. az 591. §-t követõen a következõ alcímekkel és 591/A–591/B. §-sal egészül ki:

„Halasztás elzárás esetén
591/A. § (1) A tanács elnöke az elzárás végrehajtásának megkezdésére az elítélt kérelmére fontos okból, különösen az

elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel, legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet.

(2) Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke

a) az (1) bekezdésben szabályozott tartamú halasztást meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is engedélyezhet,

b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja.

(3) El kell halasztani – kérelem nélkül, hivatalból is – az elzárás végrehajtásának megkezdését annak a nõnek az

esetében, aki

a) a tizenkettedik hetet meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követõ hatodik hónap végéig,

b) hat hónaposnál fiatalabb gyermekét gondozza.

(4) A (2) bekezdés esetében a tanács elnöke igazságügyi orvosszakértõi szakvélemény alapján állapítja meg a halasztás

egészségügyi feltételeinek fennállását, és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egészségügyi szolgálata

vezetõjének – az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-végrehajtás keretei között való kezelhetõségére

vonatkozó – nyilatkozatát figyelembe véve határoz a kérelemrõl.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feltételek esetén sincs helye az elhalasztásnak, ha az súlyosan

veszélyeztetné a közbiztonságot vagy a közrendet, illetve ha az elítélt szökésétõl vagy elrejtõzésétõl kell tartani.

(6) Ha az elzárás végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmet olyan idõben terjesztik elõ, hogy annak elintézésére

a végrehajtás megkezdésére kitûzött határnap elõtt már nincs lehetõség, a tanács elnöke a kérelem elbírálását mellõzi

és errõl a kérelmezõt értesíti. Ha az elzárást már foganatba vették, a kérelmet az elzárás végrehajtásának esetleges

félbeszakítás iránti intézkedés végett a büntetés-végrehajtási intézetnek megküldi.

Halasztás közérdekû munka esetén
591/B. § (1) A tanács elnöke a közérdekû munka végrehajtásának megkezdésére az elítélt kérelmére fontos okból,

különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel, legfeljebb három hónapra halasztást

engedélyezhet.

(2) Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke

a) az (1) bekezdésben szabályozott tartamú halasztást meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is engedélyezhet,

b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja.

(3) El kell halasztani – kérelem nélkül, hivatalból is – a közérdekû munka végrehajtásának megkezdését annak a nõnek

az esetében, aki

a) a tizenkettedik hetet meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követõ tizenkettedik hónap végéig,

b) egy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza.

(4) A (2) bekezdés esetében a tanács elnöke igazságügyi orvosszakértõi szakvélemény alapján állapítja meg a halasztás

egészségügyi feltételeinek fennállását.

(5) Ha a közérdekû munka végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmet olyan idõben terjesztik elõ, hogy annak

elintézésére a végrehajtás megkezdésére kitûzött határnap elõtt már nincs lehetõség, a tanács elnöke a kérelem

elbírálását mellõzi és errõl a kérelmezõt értesíti, és a kérelmet a közérdekû munka végrehajtásának esetleges

félbeszakítás iránti intézkedés végett a büntetés-végrehajtási bírónak megküldi.”

173. § A Be. 595. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A szabadságvesztés, az elzárás, a közérdekû munka és a javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztása

tárgyában hozott határozat ellen az ügyész, az elítélt és a védõ fellebbezhet. Ha a halasztást a (2) bekezdés alapján

a másodfokú bíróság engedélyezte, a fellebbezés elbírálására a XIV. Fejezet IV. Címe megfelelõen irányadó.”

174. § A Be. az 596. §-t követõen a következõ 596/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Rendelkezés az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges

megakadályozásával történõ végrehajtásáról
596/A. § (1) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné

tételének végrehajtását az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásával rendeli el, ha
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a) a büntetõeljárás befejezésekor az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása volt elrendelve

[158/D. § (1) bekezdés], és a hozzáférés megakadályozása továbbra is indokolt,

b) a tárhelyszolgáltató a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet

91. § (3) bekezdése alapján kiszabott pénzbírság ellenére nem teljesíti a kötelezettséget,

c) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét gyermekpornográfia (Btk. 204. §) megvalósulása miatt

rendelte el, és a tárhelyszolgáltató kötelezettségének nem tesz eleget, a pénzbírság kiszabására tekintet nélkül

haladéktalanul,

d) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan a külföldi hatóság jogsegély iránti

megkeresése a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül nem vezetett eredményre.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának

a hozzáférés végleges megakadályozásával történõ elrendelésérõl az ügydöntõ határozatot hozó bíróság dönt.

(3) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a hozzáférés végleges

megakadályozásával történõ elrendelése tárgyában hozott határozattal szemben az ügyész a határozat közlésétõl, az

elektronikus hírközlési szolgáltató az errõl szóló értesítéstõl és az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult

a határozat közlésétõl – ideértve a hirdetményi úton történõ kézbesítést is, ha az elektronikus adat feletti

rendelkezésre jogosult ismeretlen – számított nyolc napon belül fellebbezhet.

(4) Ha az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a hozzáférés végleges

megakadályozásával történõ elrendelésérõl a (2) bekezdés alapján a másodfokú bíróság döntött, a fellebbezés

elbírálására a XIV. Fejezet IV. Címe megfelelõen irányadó.

(5) A bíróság az ügyész indítványára az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának

a hozzáférés végleges megakadályozásával történõ végrehajtását megszünteti, ha a tárhelyszolgáltató teljesíti az

elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettségét.

(6) A bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges megakadályozásával

történõ elrendelésérõl, illetve annak a (5) bekezdés szerinti megszüntetésérõl szóló határozatáról elektronikus úton

haladéktalanul értesíti az NMHH-t. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges

megakadályozásával történõ végrehajtását az NMHH szervezi és ellenõrzi. Az NMHH az elrendelésrõl szóló

határozattal kapcsolatosan a 158/D. § (5) bekezdése, a megszüntetésrõl szóló határozattal kapcsolatosan a 158/D. §

(7) és (9) bekezdése szerint jár el.

(7) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára az elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben az elektronikus

adathoz való hozzáférés végleges megakadályozására vagy a hozzáférés újbóli biztosítására vonatkozó kötelezettség

elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig terjedõ rendbírságot szabhat ki. A rendbírság ismételten is

kiszabható. A rendbírságot kiszabó határozattal szemben halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.”

175. § A Be. 597. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Kegyelem iránti elõterjesztést – hivatalból vagy kérelemre – a büntetõeljárás megszüntetésére a vádirat

benyújtásáig a legfõbb ügyész, azt követõen az igazságügyért felelõs miniszter, a még végre nem hajtott büntetés,

a próbára bocsátás, a jóvátételi munka és a javítóintézeti nevelés elengedésére vagy mérséklésére, illetve a büntetett

elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítésre az igazságügyért felelõs miniszter tehet a köztársasági elnökhöz.”

176. § A Be. 601. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Ahol e törvény büntetés helyett alkalmazott intézkedésrõl rendelkezik, ezen a megrovást (Btk. 64. §, illetve

1978. évi IV. törvény 71. §), a próbára bocsátást (Btk. 65. §, illetve 1978. évi IV. törvény 72. §), a jóvátételi munkát

(Btk. 67. §) és a javítóintézeti nevelést (Btk. 120–122. §, illetve 1978. évi IV. törvény 118. §) kell érteni.

(3) Ahol e törvény hozzátartozóról rendelkezik, a Btk. 459. § 14. pontja, illetve az 1978. évi IV. törvény 137. § 6. pontja az

irányadó, ahol e törvény állami szervrõl rendelkezik, ezen költségvetési szervet kell érteni.”

177. § (1) A Be. 604. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza)

„d) az Információs Hivatal tekintetében a nyomozásra illetékes parancsnokokat, valamint hatáskörüket és

a parancsnoki nyomozás részletes szabályait.”
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(2) A Be. 604. § (4) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és egyúttal a (4) bekezdés

a következõ d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)

„b) az (1) bekezdés d) pontja kivételével a rendvédelmi szervek tekintetében a rendvédelmi szervet irányító miniszter,

a Magyar Honvédség tekintetében a honvédelemért felelõs miniszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszter

egyetértésével a nyomozásra illetékes parancsnokokat, valamint hatáskörüket és a parancsnoki nyomozás részletes

szabályait,

c) a rendészetért felelõs miniszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszter egyetértésével és az Országgyûlés elnöke

véleményének kikérésével az Országgyûlési Õrségnél a nyomozásra illetékes parancsnokot, valamint hatáskörét és

a parancsnoki nyomozás részletes szabályait,

d) a rendészetért felelõs miniszter, hogy az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztikai rendszer

szabályait, valamint az adatgyûjtés és feldolgozás részletes szabályait”

(rendeletben megállapítsa.)

(3) A Be. 604. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

„b) az (1) bekezdés d) pontja kivételével a rendvédelmi szervek tekintetében a rendvédelmi szervet irányító miniszter,

a Magyar Honvédség tekintetében a honvédelemért felelõs miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletére kijelölt miniszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszter egyetértésével

a nyomozásra illetékes parancsnokokat, valamint hatáskörüket és a parancsnoki nyomozás részletes szabályait,”

(rendeletben megállapítsa.)

178. § A Be. a 606. §-t követõen a következõ alcímmel és 607. §-sal egészül ki:

„Sarkalatossági záradék
607. § E törvény IX. Fejezet V. Címe az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”

179. § A Be. 608. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E törvény 158/B–158/D. §-a, 569. §-a, 570. §-a és 596/A. §-a a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális

kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemrõl, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat

felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének való

megfelelést szolgálja.”

180. § (1) A Be.

a) 29. § e) pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal,” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a hivatásos

katasztrófavédelmi szerv”,

b) 472. § (4) bekezdésében, valamint a 474. § (6) bekezdésében a „fegyveres szervnek” szövegrész helyébe

a „Btk. 127. § (1) bekezdésében meghatározott szervnek”, a 485/C. § (3) bekezdésében a „fegyveres szerv”

szövegrész helyébe a „Btk. 127. § (1) bekezdésében meghatározott szerv”,

c) 548. § (3) bekezdésében az „elkobzással és a vagyonelkobzással” szövegrész helyébe az „elkobzással,

a vagyonelkobzással és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételével”,

d) 549. § (2) bekezdésében az „elkobzásra, illetõleg vagyonelkobzásra” szövegrész helyébe az „elkobzásra,

a vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Be.

a) 151. § (2) bekezdésében az „– ideértve a nyomozó hatóság által saját segédanyagainak és eszközeinek

a felhasználásával létrehozott dolgokat, azokat a dolgokat, amelyeket valamely tárgyról vagy tárgyból úgy

különítenek el, hogy értéke nincs és önmagában hasznavehetetlen, és azokat a dolgokat is, amelyek gazdátlannak

tekintendõk –” szövegrész,

b) 477. § (3) bekezdése,

c) 563. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint

d) 563/A. §-a.
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6. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló

2001. évi CIV. törvény módosítása

181. § A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény (a továbbiakban:

Jszbt.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Jogi személlyel szemben az e törvényben meghatározott intézkedések a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló

2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) és – a 2013. július 1-jét megelõzõen elkövetett bûncselekmények

vonatkozásában – a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott szándékos

bûncselekmény elkövetése esetén alkalmazhatók, ha a bûncselekmény elkövetése a jogi személy javára elõny

szerzését célozta vagy eredményezte, vagy a bûncselekményt a jogi személy felhasználásával követték el, és

a bûncselekményt a jogi személy

a) vezetõ tisztségviselõje vagy a képviseletre feljogosított tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselõje, cégvezetõje,

valamint felügyelõbizottságának tagja, illetve ezek megbízottja a jogi személy tevékenységi körében követte el,

b) tagja vagy alkalmazottja a jogi személy tevékenységi körében követte el, és a vezetõ tisztségviselõ, a cégvezetõ,

illetve a felügyelõbizottság irányítási vagy ellenõrzési kötelezettségének teljesítése a bûncselekmény elkövetését

megakadályozhatta volna.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül az e törvényben meghatározott intézkedések alkalmazhatók

akkor is, ha a bûncselekmény elkövetése a jogi személy javára elõny szerzését eredményezte, vagy a bûncselekményt

a jogi személy felhasználásával követték el, és a jogi személy vezetõ tisztségviselõje vagy a képviseletre feljogosított

tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselõje, cégvezetõje, valamint felügyelõbizottságának tagja a bûncselekmény

elkövetésérõl tudott.”

182. § A Jszbt. 3. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a bíróság a 2. §-ban meghatározott bûncselekmény elkövetõjével szemben büntetést szab ki, megrovást vagy

próbára bocsátást alkalmaz, elkobzást vagy vagyonelkobzást rendel el, a jogi személlyel szemben a következõ

intézkedéseket alkalmazhatja:

a) a jogi személy megszüntetése,

b) a jogi személy tevékenységének korlátozása,

c) pénzbírság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések alkalmazhatók abban az esetben is, ha a bûncselekmény elkövetése a jogi

személy javára elõny szerzését célozta vagy eredményezte, vagy a bûncselekményt a jogi személy felhasználásával

követték el, feltéve, hogy

a) az elkövetõ kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, ezért a nyomozó hatóság vagy az ügyész a nyomozást

felfüggesztette,

b) az ügyész a nyomozást azért szüntette meg, mert nem a gyanúsított követte el a bûncselekményt, vagy a nyomozás

adatai alapján nem volt megállapítható, hogy a bûncselekményt a gyanúsított követte el,

c) a bíróság a felmentõ ítéletében megállapította, hogy nem a vádlott követte el a bûncselekményt, vagy az eljárás

adatai alapján nem volt megállapítható, hogy a bûncselekményt a vádlott követte el,

d) az elkövetõ a halála, kóros elmeállapota, tevékeny megbánása, illetve kényszer vagy fenyegetés miatt nem

büntethetõ, vagy

e) az elkövetõ ismeretlen helyen tartózkodása, illetve tartós, súlyos betegsége vagy a bûncselekmény elkövetése után

bekövetkezett elmebetegsége miatt vele szemben az eljárást felfüggesztették.”

183. § A Jszbt. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a büntetõeljárás során a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az ügyész

a) a nyomozás elrendelésérõl, illetve folytatásáról,

b) a nyomozás megszüntetésérõl, felfüggesztésérõl, illetve ha a megszüntetés vagy felfüggesztés mellett a jogi

személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta, akkor errõl a tényrõl is,

c) arról, ha azt állapítja meg, hogy az intézkedés alkalmazásának 2. § szerinti feltételei nem állnak fenn,

d) a vádemelés esetén arról, hogy a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta,

haladéktalanul értesíti azt a bíróságot, amely a jogi személyt nyilvántartásba vette.”
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184. § A Jszbt. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bíróság az (1) bekezdés szerint jár el akkor is, ha azzal a vádlottal szemben, akire tekintettel az ügyész a jogi

személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta, az eljárást megszünteti. Ez a rendelkezés nem

alkalmazható, ha a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának a 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján helye van.”

185. § A Jszbt. a 16. §-t követõen a következõ alcímmel és 16/A. §-sal egészül ki:

„Az eljárás felfüggesztése
16/A. § Ha a bíróság az eljárást a 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján a tárgyalás elõkészítése vagy a tárgyalás

megkezdése után függesztette fel, a jogi személlyel szemben az ügyész indítványára a 3. § (1) bekezdésében

meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.”

186. § A Jszbt. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az eljárásnak a jogi személlyel kapcsolatos része a (2) bekezdés alkalmazásával nem szüntethetõ meg, ha a jogi

személlyel szemben intézkedés alkalmazásának a 3. § (2) bekezdés c) vagy d) pontja alapján helye van.”

187. § A Jszbt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés esetén az ítéletnek a jogi személyre vonatkozó rendelkezése nem helyezhetõ hatályon kívül, ha

a felmentésre, illetve az eljárás megszüntetésére a 3. § (2) bekezdés c) vagy d) pontja miatt került sor. Ebben az esetben

a másodfokú bíróság az elsõfokú bíróság ítéletének jogi személyre vonatkozó rendelkezését hatályában tartja vagy

megváltoztatja.”

188. § A Jszbt. 21/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés esetén az ítéletnek a jogi személyre vonatkozó rendelkezése nem helyezhetõ hatályon kívül, ha

a felmentésre vagy az eljárás megszüntetésére a 3. § (2) bekezdés c) vagy d) pontja miatt került sor. Ebben az esetben

a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének jogi személyre vonatkozó rendelkezését hatályában tartja vagy

megváltoztatja.”

189. § A Jszbt. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a perújítást azon vádlott vonatkozásában rendelték el, akire tekintettel a jogi személlyel szemben intézkedést

alkalmaztak, a perújítás elrendelése az ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezésére is kihat. Ha a bíróság

megállapítja, hogy a perújítás alapos, és új ítéletet hoz, a 3. § rendelkezései az új ítélet kapcsán is alkalmazandók.”

190. § A Jszbt. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a felülvizsgálatnak azon vádlott vonatkozásában van helye, akire tekintettel a jogi személlyel szemben

intézkedést alkalmaztak, a felülvizsgálat kiterjed az ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezésére is. A 3. §

rendelkezései a felülvizsgálati eljárás során, illetve a megismételt eljárás során hozott határozat kapcsán is

alkalmazandók.”

191. § A Jszbt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a legfõbb ügyész azon vádlott vonatkozásában jelent be a törvényesség érdekében jogorvoslatot, akire

tekintettel a jogi személlyel szemben intézkedést alkalmaztak, a jogorvoslati eljárás kiterjed az ítélet jogi személyre

vonatkozó rendelkezésére is. A 3. § rendelkezései azonban a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat alapján

hozott határozat kapcsán is alkalmazandók.”

192. § A Jszbt. a 26. §-t követõen a következõ alcímmel és 26/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a nyomozás felfüggesztése, megszüntetése esetén
26/A. § (1) Ha a nyomozást az ügyész vagy a nyomozó hatóság a 3. § (2) bekezdésében foglalt valamely ok miatt

függeszti fel vagy szünteti meg, de a nyomozás során adat merült fel arra vonatkozóan, hogy a jogi személlyel

szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az ügyész indítványára az intézkedés alkalmazásáról az a bíróság

határoz, amely az elkövetett bûncselekmény elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Ha ez nem

állapítható meg, az intézkedés alkalmazásáról az a bíróság határoz, amelynek illetékességi területén a jogi személy

székhelye található.
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(2) Ha a büntetõeljárás során jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az eljárást a 2. §-ban

meghatározott személlyel szemben folytatott nyomozás megszüntetését vagy felfüggesztését követõen – szükség

szerint – az annak alapjául szolgáló bûncselekmény és a jogi személy kapcsolatának felderítése vonatkozásában kell

folytatni.

(3) Az ügyész vagy a nyomozó hatóság legkésõbb a (2) bekezdésben említett nyomozás megszüntetéséig vagy

felfüggesztéséig értesíti a jogi személyt arról, hogy a büntetõeljárás során a jogi személlyel szemben intézkedés

alkalmazásának lehet helye, és egyben felhívja, hogy a 9. § (1) bekezdése szerinti képviseletérõl gondoskodjon. A 9. §

(3) bekezdése esetén az ügyész vagy a nyomozó hatóság hivatalból rendel ki képviselõt.

(4) A bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyész, a jogi személy képviselõje és az, akire

a határozat rendelkezést tartalmaz, a végzés kézbesítésétõl számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti.

(5) A tárgyalásról értesíteni kell az ügyészt és a jogi személy képviselõjét.

(6) A tárgyalásra a Be. XXVII. Fejezet rendelkezései értelemszerûen irányadók. A tárgyaláson hozott határozat ellen

a jogi személy 9. § (1) bekezdés szerinti, valamint törvényes képviselõje is fellebbezhet; a fellebbezésnek halasztó

hatálya van.

(7) A nyomozás felfüggesztése, megszüntetése esetére irányadó bírósági eljárással kapcsolatban a Be. 555. §

(2) bekezdés c)–f) pontjában foglalt szabályok megfelelõen irányadók.”

193. § (1) A Jszbt.

a) 1. § (2) bekezdésében, 9. § (1) és (3) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 20. §

(4) bekezdésében, 21. § (1) és (3) bekezdésében, 21/A. § (2) bekezdésében, 21/B. § (1) és (5) bekezdésében, 22. §

(1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában, valamint 26. § (2) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe

az „illetve”,

b) 5. § (3) bekezdésében az „az ítélet” szövegrész helyébe az „a bíróság határozatának”,

c) 7. § (1) bekezdésében az „a terhelt” szövegrész helyébe a „– ha e törvény másként nem rendelkezik – a terhelt”,

d) 13. § (1) bekezdésében az „a vádiratban” szövegrész helyébe a „– ha e törvény másként nem rendelkezik –

a vádiratban”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Jszbt.

a) 7. § (3) bekezdése,

b) 12/A. §-a és a 12/A. §-át megelõzõ alcíme,

c) 13. § (3) bekezdése,

d) a 26. § (2) bekezdésében a „(Btk. 77/B–77/C. §)” szövegrész.

7. A büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szóló

2006. évi CXXIII. törvény módosítása

194. § (1) A büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bktv.)

15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közvetítõi eljárás azon a napon fejezõdik be, amikor)

„a) a megállapodás alapján, vagy a közvetítõi eljárás megindítását megelõzõen, de a megállapodásban jóváhagyott

módon a terhelt a bûncselekménnyel okozott kárt a sértettnek megtérítette vagy a bûncselekmény káros

következményeit egyéb módon jóvátette,”

(2) A Bktv. 4. § a) pontjában a „[Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 137. § 6. pont]” szövegrész

helyébe a „[Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 459. § (1) bekezdés 14. pont]” szöveg lép.

8. A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által

magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti

biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

195. § (1) A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben

hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi

XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 4. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartása tartalmazza

a) az érintett]

„ab) születési családi és utónevét, továbbá annak megváltozása esetén elõzõ születési családi és utónevét,”

(2) A Bnytv. 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartása tartalmazza

a) az érintett]

„ae) anyja születési családi és utónevét, továbbá annak megváltoztatása esetén anyja elõzõ születési családi és

utónevét,”

(3) A Bnytv. 4. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartása tartalmazza

a) az érintett]

„ai) lakcímét, továbbá annak megváltozása esetén elõzõ lakcímét (a továbbiakban együtt: személyazonosító adatok),”

196. § A Bnytv. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § A bûntettesek nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, akivel szemben a bíróság bûnösséget

megállapító jogerõs ítéletet hozott, és az ítélet jogerõre emelkedése napján a 2013. június 30-ig hatályban volt,

a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) vagy a Büntetõ

Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) alapján nem mentesült.”

197. § (1) A Bnytv. 11. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bûntettesek nyilvántartása tartalmazza

c) bûnösséget megállapító jogerõs ítéletben a bíróság által megállapított]

„cb) bûncselekménynek az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti minõsítését,”

(2) A Bnytv. 11. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bûntettesek nyilvántartása tartalmazza)

„e) a kiszabott büntetés nemét, mértékét és végrehajtási fokozatát (foglalkozástól eltiltás esetén a foglalkozás

megnevezését, jármûvezetéstõl eltiltás esetén a jármûvezetõi kategóriát, kitiltás esetén a település, országrész

megnevezését, sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a sportrendezvény, valamint a sportlétesítmény

megnevezését), a kiszabott mellékbüntetés nemét és mértékét, a büntetés végrehajtásának felfüggesztése vagy

részbeni felfüggesztése esetén a próbaidõ tartamát és a felfüggesztés leteltének idõpontját, a korábbi felfüggesztett

vagy részben felfüggesztett büntetés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett vagy részben

felfüggesztett büntetést kiszabó bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerõre emelkedésének napját;”

(3) A Bnytv. 11. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

(A bûntettesek nyilvántartása tartalmazza)

„m) a szakrendszeri azonosító kódot.”

(4) A Bnytv. 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A büntetés-végrehajtási adatok közül a bûntettesek nyilvántartása tartalmazza)

„a) a szabadságvesztés vagy az elzárás elõjegyzett kezdõ napját, foganatba vételének (a befogadásnak, illetve

a szabadságvesztés vagy az elzárás végrehajtása megkezdésének) napját, valamint a szabadságvesztés vagy az elzárás

elõjegyzett utolsó napját,”

(5) A Bnytv. 11. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A büntetés-végrehajtási adatok közül a bûntettesek nyilvántartása tartalmazza)

„e) a közügyektõl eltiltás, a foglalkozástól eltiltás, a jármûvezetéstõl eltiltás, a kiutasítás, a kitiltás, a sportrendezvények

látogatásától való eltiltás leteltének napját, továbbá e büntetések végrehajtását befolyásoló tényeket és ezek

fennállásának idõtartamát.”

198. § A Bnytv. 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 11. § (2) bekezdés e) pontja szerinti jármûvezetéstõl eltiltás leteltének napját, a végrehajtását befolyásoló

tényeket és ezek fennállásának idõtartamát az elsõ fokon eljárt közlekedési hatóság közli a bûnügyi nyilvántartó

szervvel, ha a vezetõi engedély visszavonásáról az elsõ fokon eljárt közlekedési igazgatási hatóság intézkedett.”
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199. § (1) A Bnytv. 15. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásában annak az adatait kell

nyilvántartani,)

„d) akivel szemben a bíróság felmentõ ítélet mellett kényszergyógykezelés, elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus

adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedést alkalmazott,”

(2) A Bnytv. 15. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyúttal a 15. § a következõ g) ponttal egészül ki:

(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásában annak az adatait kell

nyilvántartani,)

„f) akivel szemben a bíróság jóvátételi munkát alkalmazott, valamint

g) akit az ügyész megrovásban részesített.”

200. § (1) A Bnytv. 16. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása tartalmazza

c) a jogerõs ítéletben a bíróság által megállapított]

„cb) bûncselekménynek az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti minõsítését,”

(2) A Bnytv. 16. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása tartalmazza

c) a jogerõs ítéletben a bíróság által megállapított]

„ce) azt a tényt, hogy az elítélt visszaesõ, különös visszaesõ, többszörös visszaesõ vagy erõszakos többszörös

visszaesõ,”

(3) A Bnytv. 16. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása tartalmazza)

„f) a kiszabott büntetés nemét, mértékét és végrehajtási fokozatát (foglalkozástól eltiltás esetén a foglalkozás

megnevezését, jármûvezetéstõl eltiltás esetén a jármûvezetõi kategóriát, kitiltás esetén a település, országrész

megnevezését, sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a sportrendezvény, valamint a sportlétesítmény

megnevezését), a kiszabott mellékbüntetés nemét és mértékét, a büntetés végrehajtásának felfüggesztése vagy

részbeni felfüggesztése esetén a próbaidõ tartamát és a felfüggesztés leteltének idõpontját;”

(4) A Bnytv. 16. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása tartalmazza)

„m) a szakrendszeri azonosító kódot.”

(5) A Bnytv. 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A büntetés-végrehajtási adatok közül a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek

nyilvántartása tartalmazza)

„a) a szabadságvesztés vagy az elzárás elõjegyzett kezdõ napját, foganatba vételének (a befogadásnak, illetve

a szabadságvesztés vagy az elzárás megkezdésének) napját, valamint a szabadságvesztés vagy az elzárás elõjegyzett

utolsó napját,”

(6) A Bnytv. 16. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A büntetés-végrehajtási adatok közül a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek

nyilvántartása tartalmazza)

„i) a közügyektõl eltiltás, a foglalkozástól eltiltás, a jármûvezetéstõl eltiltás, a kiutasítás, a kitiltás, a sportrendezvények

látogatásától való eltiltás leteltének napját, e büntetések végrehajtását befolyásoló tényeket és ezek fennállásának

idõtartamát, továbbá”

201. § A Bnytv. 17. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A 16. § (2) bekezdés i) pontja szerinti jármûvezetéstõl eltiltás leteltének napját, a végrehajtást befolyásoló

tényeket és ezek fennállásának idõtartamát az elsõ fokon eljárt közlekedési hatóság közli a bûnügyi nyilvántartó

szervvel, ha a vezetõi engedély visszavonásáról az elsõ fokon eljárt közlekedési igazgatási hatóság intézkedett.”

202. § A Bnytv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásába felvett adatokat

szándékos bûncselekmény miatt kiszabott elzárás, közérdekû munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás,

jármûvezetéstõl eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás büntetés esetén

a mentesítés beálltától számított öt évig kell nyilvántartani.”
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203. § A Bnytv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásába felvett adatokat

gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott elzárás, közérdekû munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás,

jármûvezetéstõl eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás büntetés esetén

a mentesítés beálltától számított három évig kell nyilvántartani.”

204. § A Bnytv. 20. § c)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek és egyúttal a 20. § a következõ f) ponttal

egészül ki:

(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásába felvett adatokat)

„c) jóvátételi munka alkalmazása esetén a jóvátételi munka elvégzésének igazolásától,

d) kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés, elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus adat végleges

hozzáférhetetlenné tételének elrendelése esetén a jogerõre emelkedéstõl,

e) javítóintézeti nevelés esetén az intézkedés végrehajtásának befejezésétõl,

f) büntetés kiszabásának mellõzésével hozott, bûnösséget megállapító jogerõs ítélet esetén az ítélet jogerõre

emelkedésétõl”

(számított három évig kell nyilvántartani.)

205. § A Bnytv. 23. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:

(A büntetõeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása tartalmazza)

„k) a szakrendszeri azonosító kódot.”

206. § A Bnytv. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„25. § A büntetõeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásába felvett adatokat

a) a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig,

b) a nyomozás megszüntetéséig vagy

c) a közvetítõi eljárásban való részvételre, illetve kábítószer-függõséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot

kezelõ más ellátáson vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való részvételre tekintettel történõ vádemelés

elhalasztása, nyomozás vagy eljárás felfüggesztése esetén a kábítószer-függõséget gyógyító kezelésen,

kábítószer-használatot kezelõ más ellátáson vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való részvétel sikeres

igazolására, illetve a tevékeny megbánásra tekintettel a nyomozás vagy az eljárás megszüntetését követõ három évig

kell nyilvántartani.”

207. § A Bnytv. 44. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A büntetõeljárás alá vont személyek ujj- és tenyérnyomatainak nyilvántartásában annak a büntetõeljárás alá vont

személynek az ujj- és tenyérnyomatát kell nyilvántartani, akit)

„b) öt évet el nem érõ szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett szándékos

ba) 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás és csempészet,

bb) a 2013. június 30-ig hatályban volt testi sértés (1978. évi IV. törvény 170. §), segítségnyújtás elmulasztása (1978. évi

IV. törvény 172. §), személyi szabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 175. §), emberkereskedelem (1978. évi

IV. törvény 175/B. §), magánlaksértés (1978. évi IV. törvény 176. §), közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény

(1978. évi IV. törvény 184. §), vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 185. §), közúti

veszélyeztetés (1978. évi IV. törvény 186. §), cserbenhagyás (1978. évi IV. törvény 190. §), megrontás (1978. évi

IV. törvény 201. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), üzletszerû kéjelgés elõsegítése

(1978. évi IV. törvény 205. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §), beutazási és

tartózkodási tilalom megsértése (1978. évi IV. törvény 214. §), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), hivatali

visszaélés (1978. évi IV. törvény 225. §), bántalmazás hivatalos eljárásban (1978. évi IV. törvény 226. §), hivatalos

személy elleni erõszak (1978. évi IV. törvény 229. §), közfeladatot ellátó személy elleni erõszak (1978. évi IV. törvény

230. §), hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §), bûnpártolás (1978. évi IV. törvény 244. §), vesztegetés (1978. évi

IV. törvény 250. §), befolyással üzérkedés (1978. évi IV. törvény 256. §), befolyás vásárlása (1978. évi IV. törvény

256/A. §), közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), visszaélés

lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §),

garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), rendbontás (1978. évi IV. törvény 271/A. §), közokirat-hamisítás (1978. évi

IV. törvény 274. §), magánokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 276. §), egyedi azonosító jel meghamisítása (1978. évi
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IV. törvény 277/A. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), számítástechnikai rendszer és adatok

elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 300/C. §), pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. §), költségvetési csalás

(1978. évi IV. törvény 310. §), készpénz-helyettesítõ fizetõeszközzel visszaélés (1978. évi IV. törvény 313/C. §), lopás

(1978. évi IV. törvény 316. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §), csalás (1978. évi IV. törvény 318. §), rongálás

(1978. évi IV. törvény 324. §), jármû önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327. §) bûncselekmény elkövetésének

megalapozott gyanúja vagy

bc) testi sértés (Btk. 164. §), segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 166. §), kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §),

kábítószer birtoklása (Btk. 178. és 179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének elõsegítése

(Btk. 182. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés (Btk. 185. §),

egészségügyi termék hamisítása (Btk. 186. §), emberkereskedelem (Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése

(Btk. 194. §), szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés (Btk. 200. §), prostitúció elõsegítése (Btk. 201. §), kitartottság

(Btk. 202. §), gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §), magánlaksértés

(Btk. 221. §), közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény (Btk. 232. §), vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése

(Btk. 233. §), közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §), cserbenhagyás (Btk. 239. §), hamis vád (Btk. 268. §), bûnpártolás

(Btk. 282. §), vesztegetés (Btk. 290. §), vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §), hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), hivatali

vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), vesztegetés

elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), befolyás vásárlása (Btk. 298. §), befolyással üzérkedés

(Btk. 299. §), bántalmazás hivatalos eljárásban (Btk. 301. §), bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában

(Btk. 302. §), hivatali visszaélés (Btk. 305. §), közfeladati helyzettel visszaélés (Btk. 306. §), hivatalos személy elleni

erõszak (Btk. 310. §), közfeladatot ellátó személy elleni erõszak (Btk. 311. §), terrorcselekmény feljelentésének

elmulasztása (Btk. 317. §), közveszély okozása (Btk. 322. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §),

közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §), garázdaság (Btk. 339. §), rendbontás (Btk. 340. §), közokirat-hamisítás

(Btk. 342. §), biztonsági okmány hamisítása (Btk. 344. §) hamis magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), egyedi

azonosító jellel visszaélés (Btk. 347. §), embercsempészés (Btk. 353. §), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §),

sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §), információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §), jármû

önkényes elvétele (Btk. 380. §), pénzhamisítás (Btk. 389. §), készpénz-helyettesítõ fizetõeszközzel visszaélés

(Btk. 393. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), tiltott adatszerzés (Btk. 422. §), információs rendszer vagy adat

megsértése (Btk. 423. §) bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja

miatt büntetõeljárás alá vontak.”

208. § A Bnytv. 59. § c)–f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek és egyúttal az 59. § a következõ g)–h) ponttal

egészül ki:

(A büntetõeljárás alá vont személyek DNS-profiljainak nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, akivel

szemben)

„c) három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ

ca) 2013. június 30-ig hatályban volt emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §), megrontás (1978. évi

IV. törvény 201. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény

206. §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §),

cb) emberkereskedelem (Btk. 192. §), szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés (Btk. 200. §), kitartottság (Btk. 202. §),

gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §), embercsempészés (Btk. 353. §),

d) 2013. június 30-ig hatályban volt kábítószerrel vagy kábítószernek minõsülõ anyaggal való visszaélés (1978. évi

IV. törvény 282. §),

e) kábítószer birtoklása (Btk. 178. §), kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §),

f) fegyveres elkövetéssel megvalósuló bûncselekmény vagy

g) a 2013. június 30-ig hatályban volt állam elleni bûncselekményekkel (1978. évi IV. törvény X. fejezet),

terrorcselekménnyel (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegésével (1978. évi IV. törvény

261/A. §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B. §), pénzmosással (1978. évi IV. törvény

303. §), valamint szolgálati bûncselekményekkel (1978. évi IV. törvény XX. Fejezet I. cím) kapcsolatban fennálló

feljelentési kötelezettség elmulasztása,

h) atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), állam elleni bûncselekmények (Btk. XXIV. fejezet),

terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus

finanszírozása (Btk. 318. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom

megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), lopás [Btk. 370. § (2) bekezdés b) pont bb), bd) és bf)–bi) alpont,
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(3) bekezdés a) pont, b) pont ba) alpont, ha a kisebb értékre elkövetett lopást közveszély színhelyén vagy dolog elleni

erõszakkal követik el, és bb)–be) alpont], rongálás [Btk. 371. § (3) bekezdés], sikkasztás [Btk. 371. § (2) bekezdés b) pont

bb) alpont, (3) bekezdés a), c) pont, és b) pont, ha a kisebb értékre elkövetett sikkasztást közveszély színhelyén követik

el], csalás [Btk. 373. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont, (3) bekezdés a) és b) pont, ha a kisebb kárt okozó csalást

közveszély színhelyén követik el] jármû önkényes elvétele [Btk. 380. § (1) bekezdés], pénzmosással kapcsolatos

bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 401. §)

miatt indítottak büntetõeljárást.”

209. § A Bnytv. 61. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A büntetõeljárás alá vont személy DNS-profilját a szakértõi nyilvántartó szerv határozza meg, amelynek során

a Kormány által kijelölt szerv közremûködését veheti igénybe.”

210. § A Bnytv. 65. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az elítélt személy DNS-profilját a szakértõi nyilvántartó szerv határozza meg, amelynek során a Kormány által

kijelölt szerv közremûködését veheti igénybe.”

211. § A Bnytv. 68. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban:

közvetlen hozzáférés) a bûnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]

„f) a Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ a 84. § b) pontjában meghatározott feladatai ellátása céljából.”

212. § (1) A Bnytv. 69. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylõ közölte a következõ adatokat:

a) annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik]

„ab) születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, elõzõ születési családi és

utónevét,”

(2) A Bnytv. 69. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylõ közölte a következõ adatokat:

a) annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik]

„ad) az anyja születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, anyja elõzõ

születési családi és utónevét,”

(3) A Bnytv. 69. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylõ közölte a következõ adatokat:

a) annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik]

„af) a lakcímét, továbbá annak megváltozása esetén elõzõ lakcímét, valamint”

213. § A Bnytv. 96. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)

„b) a szakértõi nyilvántartó szervet, valamint a büntetõeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának

meghatározásában közremûködõ szervet.”

214. § A Bnytv.

a) 30/C. § h) pont hb) alpontjában a „Btk.” szövegrész helyébe az „1978. évi IV. törvény vagy a Btk.”,

b) 78. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában az „– a 15. § a) és f) pontja szerinti adatok kivételével –”

szövegrész helyébe a „– a 15. § a) és g) pontja szerinti adatok kivételével –”

szöveg lép.

9. A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló

2012. évi II. törvény módosítása

215. § A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény

(a továbbiakban: Szabs. tv.) 144. §-a a következõ (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az állami foglalkoztatási szerv a munkahely kijelölésekor figyelembe veszi, hogy a foglalkoztatót a büntetések és

az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) alapján közérdekû

munka végrehajtására szolgáló munkahelyként kijelölték-e.
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(4b) Ha az állami foglalkoztatási szervet a pártfogó felügyelõ a Bv. tvr. 64. § (1) bekezdése alapján értesítette arról, hogy

a 144/A. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban is szereplõ foglalkoztatót közérdekû munka végrehajtására szolgáló

munkahelyként jelölte ki, és a 144/A. § (2) bekezdés c) pontja alapján a foglalkoztatónál több elkövetõ nem állítható

munkába, a foglalkoztatót a (4) bekezdés alapján közérdekû munka végrehajtásának helyéül nem lehet kijelölni.”

216. § A Szabs. tv. 144/A. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az állami foglalkoztatási szerv a pártfogó felügyelõ Bv. tvr. 64. § (1) bekezdése szerinti értesítése alapján,

a munkahely kijelölésének megfelelõen haladéktalanul módosítja a foglalkoztatói nyilvántartásban nyilvántartott

adatokat.”

217. § A Szabs. tv. 127. alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„127. Tiltott prostitúció”

218. § A Szabs. tv. a 175. §-t követõen a következõ 130/A. alcímmel és 175/A. §-sal egészül ki:

„130/A. Hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás
175/A. § Az a vezetõ beosztású vagy fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személy, aki a valóságnak

meg nem felelõ statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelõ

felvilágosítást ad, szabálysértést követ el.”

219. § A Szabs. tv. 177. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Aki földmérési jelet vagy az államhatár megjelölésére szolgáló jelet elvisz, áthelyez vagy elmozdít, szabálysértést

követ el.”

220. § (1) A Szabs. tv. 183. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Aki

a) kézilõfegyverhez, vadászlõfegyverhez vagy sportlõfegyverhez tartozó, csekély mennyiségû lõszert engedély nélkül

megszerez vagy tart,

b) az engedéllyel tartott kézilõfegyveréhez, vadászlõfegyveréhez vagy sportlõfegyveréhez tartozó csekély

mennyiségû lõszert engedéllyel nem rendelkezõnek átad,

szabálysértést követ el.”

(2) A Szabs. tv. 183. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) E § alkalmazásában csekély mennyiség a legfeljebb tíz darab lõszer.”

221. § A Szabs. tv. 192. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„192. § (1) Aki a közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú közlekedési eszközön a közerkölcsbe ütközõ

magatartást tanúsít, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelõ is szabhat ki helyszíni bírságot.”

222. § A Szabs. tv. 199. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Aki)

„a) a kábítószerekkel, a pszichotrop anyagokkal vagy az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos engedély-, illetve

bejelentésköteles tevékenységek végzésének szabályait, továbbá az ezen anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatási

kötelezettségre vonatkozó szabályokat megszegi,”

(szabálysértést követ el.)

223. § A Szabs. tv. 199/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Aki engedély nélkül gyógyszert készít, forgalmaz, vagy Magyarországon orvosi rendelvényre kiadható

gyógyszernek minõsülõ anyagot, készítményt indokolatlan mennyiségben tart, szabálysértést követ el.”

224. § (1) A Szabs. tv. 201. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Aki a bíróság jogerõs határozatával elrendelt sportrendezvények látogatásától való eltiltás, vagy a szabálysértés

miatt szabálysértési hatóság, illetve bíróság által elrendelt kitiltás szabályait megszegi, szabálysértést követ el.”
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(2) A Szabs. tv. 201. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Aki olyan sportrendezvényen vagy sportlétesítményben tartózkodik, ahonnan a sportról szóló törvényben,

a sportrendezvényen történõ részvételbõl kizárták, szabálysértést követ el.”

225. § A Szabs. tv. a 206. §-t követõen a következõ 160/A–160/B. alcímmel és 206/A–206/B. §-sal egészül ki:

„160/A. Közérdekû bejelentõ üldözése
206/A. § (1) Aki közérdekû bejelentés miatt a bejelentõvel szemben hátrányos intézkedést tesz, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendõrség hatáskörébe tartozik.

160/B. Hamis statisztikai adatszolgáltatás
206/B. § (1) Aki a valóságnak meg nem felelõ statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban

a valóságnak meg nem felelõ felvilágosítást ad, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabálysértés nem valósul meg, ha azt vezetõ beosztású vagy fontosabb ügyekben

intézkedésre hivatott hivatalos személy követi el.”

226. § A Szabs. tv. a 208. §-t követõen a következõ 162/A. alcímmel és 208/A. §-sal egészül ki:

„162/A. Sajtórendészeti szabálysértés
208/A. § Aki olyan sajtóterméket terjeszt, amelynek lefoglalását vagy elkobzását rendelték el, szabálysértést követ el.”

227. § A Szabs. tv. XXV. Fejezetének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„XXV. FEJEZET

A PÉNZÜGYI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK”

228. § (1) A Szabs. tv. 185. alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„185. Versenytárs utánzása”
(2) A Szabs. tv. 231. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve

hatáskörébe tartozik.”

229. § A Szabs. tv. 232. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„232. § Aki áruért a hatósági árnál vagy a rá nézve egyébként kötelezõen megállapított árnál magasabb árat kér, köt ki

vagy fogad el, szabálysértést követ el.”

230. § (1) A Szabs. tv. 236. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Aki rossz minõségû terméket jó minõségû termékként elõállít, értékesít, használatba ad, illetve forgalomba hoz,

vagy ezek iránt intézkedik, feltéve, hogy a termék értéke a százezer forintot nem haladja meg, szabálysértést követ el.”

(2) A Szabs. tv. 236. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában rossz minõségû a termék, ha a jogszabályban vagy az Európai Unió közvetlenül

alkalmazandó jogi aktusában elõírt biztonságossági vagy minõségi követelményeknek nem felel meg, ilyen elõírás

hiányában akkor, ha a termék rendeltetésszerûen nem használható, vagy használhatósága jelentõs mértékben

csökkent.”

231. § A Szabs. tv. 237. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„237. § (1) Aki az árunak közvetlenül a fogyasztók részére történõ forgalomba hozatala során hamis méréssel,

számolással vagy az áru minõségének megrontásával a vásárlót megkárosítja, szabálysértést követ el.

(2) Aki az (1) bekezdésben felsorolt cselekményeket gazdasági jellegû szolgáltatás során a megrendelõk sérelmére

követi el, szabálysértést követ el.”

232. § A Szabs. tv. a 238. §-t követõen a következõ XXIX/A. Fejezettel egészül ki:

„XXIX/A. FEJEZET

A SZELLEMI TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK
192/A. Szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése
238/A. § (1) Aki

a) másnak vagy másoknak a szerzõi jogról szóló törvény alapján fennálló szerzõi vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy

jogait százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva megsérti,
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b) a szerzõi jogról szóló törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzõt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat

megilletõ, százezer forintot meg nem haladó üreshordozó díj, illetve reprográfiai díj megfizetését elmulasztja,

szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve

hatáskörébe tartozik.

(3) Nem valósítja meg az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértést, aki másnak vagy másoknak a szerzõi jogról szóló

törvény alapján fennálló szerzõi vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait többszörözéssel vagy lehívásra történõ

hozzáférhetõvé tétellel sérti meg, feltéve, hogy a cselekmény jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja.

192/B. Iparjogvédelmi jogok megsértése
238/B. § (1) Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzõdés vagy európai uniós jogi aktus

alapján fennálló szabadalmi oltalom, növényfajta-oltalom, kiegészítõ oltalmi tanúsítvány, védjegyoltalom,

földrajziárujelzõ-oltalom, formatervezésiminta-oltalom, használatiminta-oltalom, topográfiaoltalom alapján fennálló

jogát

a) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével,

b) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével elõállított áru forgalomba hozatalával, vagy az ilyen áru

forgalomba hozatal céljából való megszerzésével vagy tartásával

megsérti, és ezzel százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okoz, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve

hatáskörébe tartozik.”

233. § (1) A Szabs. tv.

a) 44. § (3) bekezdés b) pontjában a „vámszabálysértéseket” szövegrész helyébe a „pénzügyi és kereskedelmi

szabálysértéseket”,

b) 231. § (1) bekezdésében az „árut – a versenytárs hozzájárulása nélkül –” szövegrész helyébe az „a versenytárs

hozzájárulása nélkül árut”,

c) 250. § (3) bekezdésében az „államháztartásért” szövegrész helyébe az „adópolitikáért”, a „vámszabálysértések”

szövegrész helyébe a „pénzügyi és kereskedelmi szabálysértések”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Szabs. tv.

a) 139. § (2) és (4) bekezdése,

b) 140. § (3)–(5) bekezdése,

c) 177. § (1) bekezdés b) pontjában a „készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélést,” szövegrész,

d) 177. § (3) bekezdésében az „az államhatár,”, valamint a „, vagy földmérési” szövegrész,

e) 199/A. § (3) bekezdésében az „a) pontja” szövegrész,

f) 236. § (1) bekezdés b) pontja.

10. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló

2012. évi CLXXX. törvény módosítása

234. § (1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban:

EUtv.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a Magyarország területén elfogott személyre vonatkozóan

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történõ információcserérõl, továbbá egyes

rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról szóló

2012. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetõ jelzést helyeztek el, és ez a figyelmeztetõ jelzés

a (3) bekezdés szerint az európai elfogatóparanccsal egyenértékû.”

(2) Az EUtv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett figyelmeztetõ jelzés az európai elfogatóparanccsal

egyenértékû, ha a figyelmeztetõ jelzés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ információ tartalmazza a következõ

adatokat:

a) családi név és utónév (utónevek), születési családi név és utónév (utónevek), adott esetben álnév (álnevek),

b) különös, objektív és nem változó testi ismertetõjegyek,

c) születési hely és idõ,
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d) nem,

e) állampolgárság,

f) az elfogatóparancsot kibocsátó bíróság megnevezése,

g) az elfogatóparancs kibocsátásának ideje, száma,

h) a bûncselekmény jogi minõsítése,

i) a bûncselekmény elkövetési helye és ideje, a keresett személy részvételének módja a bûncselekményben,

j) a jogerõsen kiszabott szabadságvesztés tartama, illetve a bûncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés

tartamának felsõ határa.”

235. § Az EUtv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Fõvárosi Törvényszék az európai elfogatóparancs végrehajtásáról hozott határozatában elhalaszthatja a keresett

személy átadását annak érdekében, hogy ellene Magyarország területén a büntetõeljárást lefolytathassák, vagy ha

már elítélték, az európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló cselekménytõl különbözõ bûncselekmény

miatt kiszabott szabadságvesztés vagy elzárás büntetését, illetve szabadságelvonással járó intézkedését

végrehajthassák.”

236. § Az EUtv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § Ha a keresett személy az átadási, az ideiglenes átadási vagy az ideiglenes végrehajtási letartóztatás

elrendelésekor elõzetes letartóztatásban van, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll, szabadságvesztését vagy

elzárását tölti, illetve vele szemben szabadságelvonással járó intézkedést hajtanak végre, az átadási, az ideiglenes

átadási vagy az ideiglenes végrehajtási letartóztatást attól az idõponttól kezdõdõen kell foganatba venni, amikor az

elõzetes letartóztatás vagy az ideiglenes kényszergyógykezelés megszûnik, a szabadságvesztés, az elzárás vagy

a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása befejezõdik, illetve a keresett személyt feltételes szabadságra

bocsátják vagy a javítóintézetbõl ideiglenesen elbocsátják.”

237. § Az EUtv. 30. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha]

„b) a bûncselekmény szabadságvesztés vagy elzárás büntetéssel nem büntethetõ, vagy szabadságelvonással járó

intézkedéssel nem fenyegetett;”

238. § Az EUtv. 51. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A megkeresés teljesítése megtagadható, ha a kérelem olyan bûncselekményre vonatkozik, amely egy évnél

rövidebb idõtartamú szabadságvesztéssel vagy elzárással büntetendõ.”

239. § (1) Az EUtv. 54. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az elõzetes letartóztatásban lévõ terhelt ideiglenes átszállítására vonatkozó megállapodást a vádirat benyújtása

elõtt a legfõbb ügyész, a vádirat benyújtása után, illetve a szabadságvesztés vagy elzárás büntetést, vagy

a szabadságelvonással járó intézkedést töltõ személy esetében a miniszter köti meg. A megállapodás tartalmazza az

érintett személy ideiglenes átszállításának részleteit, valamint azt a határnapot, amikorra az érintett személyt vissza

kell szállítani a megkeresõ tagállam, illetve Magyarország területére.”

(2) Az EUtv. 54. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A tagállam területén töltött fogva tartás esetén a magyar törvény szerint elrendelt kényszerintézkedés, illetve

szabadságvesztés vagy elzárás büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtását folyamatosnak kell

tekinteni.”

240. § Az EUtv. 136. §-a helyébe a következõ rendelkezése lép:

„136. § E fejezet alkalmazásában alternatív szankció a végrehajtandó szabadságvesztés büntetéstõl, az elzárástól,

a szabadságelvonással járó intézkedéstõl, illetve a pénzbüntetéstõl eltérõ szankció.”

241. § (1) Az EUtv. 137. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A bíróság elismeri egy tagállami hatóság által meghozott,

a) közérdekû munkát kiszabó határozatot, és gondoskodik annak végrehajtásáról,

b) sportrendezvények látogatásától való eltiltást kiszabó határozatot, és gondoskodik annak végrehajtásáról,
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c) jóvátételi jellegû munka elvégzését elrendelõ határozatot, és gondoskodik annak végrehajtásáról,

d) felfüggesztett szabadságvesztésrõl, feltételes szabadságra bocsátásról, próbára bocsátásról rendelkezõ

határozatot, és gondoskodik az abban foglalt egy vagy több alábbi, az elítélt személy számára elõírt kötelezettség vagy

tilalom végrehajtásáról:

da) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt lakóhelyének vagy munkahelyének megváltozását az illetékes

hatóságnak bejelentse;

db) arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt belépjen bizonyos helyekre vagy meghatározott területre;

dc) Magyarország területének elhagyására vonatkozó korlátozás;

dd) az elítélt magatartására, lakóhelyére, oktatására és képzésére, szabadidõs tevékenységére, szakmai tevékenysége

végzésének korlátozására vagy módjára vonatkozó elõírások;

de) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt meghatározott idõpontokban egy meghatározott hatóságnál

jelentkezzen;

df) arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt meghatározott személyekkel kapcsolatot tartson;

dg) arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt a bûncselekmény elkövetéséhez felhasznált, meghatározott tárgyakat

használjon;

dh) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt a bûncselekménnyel okozott kárt megtérítse, illetve annak teljesítését

bizonyítsa;

di) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt a pártfogó felügyelõvel rendszeresen kapcsolatot tartson, vele

együttmûködjön;

dj) arra vonatkozó kötelezettség, hogy az elítélt meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak vesse alá

magát.

(2) A bíróság

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben közérdekû munkát,

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben sportrendezvények látogatásától való eltiltást,

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben jóvátételi munkát,

d) az (1) bekezdés da), db), dd)–dj) alpontjában foglalt kötelezettség vagy tilalom esetén a feltételes szabadság

tartamára, a próbára bocsátás, illetve a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére elrendelt pártfogó

felügyelet keretében elõírt magatartási szabályt,

e) az (1) bekezdés dc) alpontjában foglalt korlátozás esetén a külön törvényben meghatározott külföldre utazási

tilalmat

határoz meg, rendel el, illetve szab ki.”

(2) Az EUtv. 137. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezõ elítélt a jogerõs tagállami határozatba

foglalt magatartási szabály, közérdekû munka, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy jóvátételi jellegû

munka magyar hatóság által történõ végrehajtását kéri, és igazolja, hogy Magyarországhoz családi, kulturális vagy

gazdasági kapcsolataira tekintettel szorosan kötõdik, az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerésérõl

és végrehajtásáról a Budai Központi Kerületi Bíróság dönt, ha a tagállami határozatot a 10. számú melléklet szerinti

tanúsítvánnyal együtt, magyar nyelven a bíróságnak megküldték.”

242. § Az EUtv. 139. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bíróság az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja, ha)

„l) a felfüggesztett szabadságvesztés, a próbára bocsátás, vagy a feltételes szabadságra bocsátás tagállami

határozatban megállapított próbaideje, tartama, illetve a sportrendezvények látogatásától való eltiltás tartama nem

éri el a hat hónapot.”

243. § Az EUtv. 140. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a 137. § (1) bekezdésében foglalt esetben

a) a tagállami hatóság úgy függesztette fel a szabadságvesztés végrehajtását, hogy annak a Btk. szerint nincs helye,

b) az elítélt olyan bûncselekményt követett el, amely miatt a büntetés kiszabása a Btk. szerint próbaidõre nem

halasztható el,

c) a tagállami hatóság a szabadságvesztésre ítéltet úgy bocsátotta feltételes szabadságra, hogy annak a Btk. szerint

nincs helye,
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d) a tagállami hatóság a sportrendezvények látogatásától való eltiltást nem sportrendezvénnyel összefüggésben

szabta ki,

e) a tagállami hatóság úgy rendelte el a jóvátételi jellegû munka elvégzését, hogy annak a Btk. szerint nincs helye,

a bíróság az ilyen felfüggesztett szabadságvesztést, próbára bocsátást, feltételes szabadságra bocsátást,

sportrendezvények látogatásától való eltiltást vagy jóvátételi jellegû munkát is felfüggesztett szabadságvesztésként,

próbára bocsátásként, feltételes szabadságra bocsátásként, a sportrendezvények látogatásától való eltiltásként vagy

jóvátételi munkaként ismeri el úgy, mintha a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése, a próbára bocsátás,

a feltételes szabadságra bocsátás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás kiszabása, illetve a jóvátételi munka

elõírása a Btk. rendelkezései szerint történt volna.”

244. § Az EUtv. 141. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az alternatív szankciót kiszabó tagállami határozat végrehajtása során a magyar jog szabályai irányadók, ideértve

a feltételes szabadság megszüntetésére, a próbára bocsátás megszüntetésére és büntetés kiszabására,

a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtására, az elõírt magatartási szabályok módosítására, a közérdekû munka

átváltoztatására, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás szabályainak megszegése esetén – szabálysértés

miatt – büntetés vagy intézkedés kiszabására vagy alkalmazására, illetve a jóvátételi munka elõírása esetén a büntetés

kiszabására vonatkozó szabályokat. Az e bekezdésben foglalt határozatok meghozataláról a bíróság haladéktalanul

értesíti a tagállami hatóságot.”

245. § Az EUtv. 145. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a bíróság

a) a szabadságvesztés végrehajtását felfüggeszti, próbára bocsátást alkalmaz, a szabadságvesztésre ítéltet feltételes

szabadságra bocsátja, a próbaidõre, illetve a feltételes szabadság tartamára pártfogó felügyeletet rendel el, és

a következõ, egy vagy több magatartási szabályt állapítja meg:

aa) az elítélt a bûncselekmény elkövetésében részt vett, meghatározott személlyel ne tartson kapcsolatot;

ab) az elítélt a bûncselekmény sértettjétõl, illetve annak lakásától, munkahelyétõl vagy attól a nevelési-oktatási

intézménytõl, ahová a sértett jár, tartsa távol magát;

ac) az elítélt meghatározott jellegû nyilvános helyeket és nyilvános rendezvényeket, továbbá meghatározott

közterületeket ne látogasson;

ad) az elítélt nyilvános helyen ne fogyasszon szeszes italt;

ae) az elítélt meghatározott helyen és idõközönként, meghatározott szervnél vagy személynél jelentkezzék;

af) az elítélt meghatározott tanulmányokat folytasson;

ag) az elítélt – hozzájárulása esetén – meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak vesse alá magát;

ah) az elítélt, ha munkaképes – a lehetõségekhez képest – álljon munkaviszonyban, vagy egyéb keresõ foglalkozást

folytasson;

ai) az elítélt a munkahelyének és a lakóhelyének megváltoztatására irányuló szándékát a pártfogó felügyelõnek

elõzetesen jelentse be;

aj) az elítélt a pártfogó felügyelõvel rendszeres kapcsolatot tartson;

ak) az elítélt a bûncselekménnyel okozott kárt térítse meg,

b) közérdekû munkát szab ki,

c) sportrendezvények látogatásától való eltiltást szab ki,

d) a büntetés kiszabását egy évre elhalasztja, és jóvátételi munka végzését írja elõ,

akkor e magatartási szabályoknak és alternatív szankcióknak valamely tagállam által történõ elismerése és

végrehajtása érdekében a bíróság a jogerõs ítéletet és a 10. mellékletben megjelölt tanúsítványt megküldi az elítélt

személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságának, ha az elítélt

visszatért vagy vissza kíván térni abba a tagállamba, vagy az elítélt kérelmére – ha családi, kulturális vagy gazdasági

kapcsolataira tekintettel a társadalomba való beilleszkedésének elõsegítését szolgálja – ettõl eltérõ tagállam

hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságának, feltéve hogy ez utóbbi a továbbításhoz hozzájárult.”

246. § Az EUtv. 146. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha

a) a bíróság a tanúsítványt az (1) bekezdés szerint visszavonta, és errõl a tagállami hatóságot értesítette;

b) az elítélt ellen Magyarországon új büntetõeljárás indult, és errõl a magyar bíróság a tagállami hatóságot értesítette;
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c) az elítélt a végrehajtás megkezdése után a tagállam területén nem található és a felkutatására tett intézkedések nem

vezettek eredményre, vagy lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel a tagállamban már nem rendelkezik;

d) a magatartási szabályok megszegése miatt a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása, a feltételes szabadság

megszüntetése, a próbára bocsátás megszüntetése és büntetés kiszabása vagy a közérdekû munka végzésére

vonatkozó kötelezettség megszegése miatt a kiszabott közérdekû munka átváltoztatása, a sportrendezvények

látogatásától való eltiltás szabályainak megszegése miatt büntetés vagy intézkedés kiszabása vagy alkalmazása, illetve

jóvátételi munka elõírása esetén büntetés kiszabása válik szükségessé, és az ezzel kapcsolatos határozat meghozatalát

a tagállami hatóság megtagadta;

és a tagállami hatóság a végrehajtást ez alapján megszüntette, a továbbiakban a bíróság a végrehajtást a magyar

szabályok szerint folytatja.”

247. § Az EUtv. 147. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A bíróság haladéktalanul értesíti a tagállami hatóságot, ha olyan körülményt észlel, amely a feltételes szabadság

megszüntetését, a próbára bocsátás megszüntetését és büntetés kiszabását, a felfüggesztett szabadságvesztés

végrehajtását, az elõírt magatartási szabályok módosítását, a közérdekû munka átváltoztatását, a sportrendezvények

látogatásától való eltiltás kiszabása esetén büntetés vagy intézkedés kiszabását vagy alkalmazását vagy jóvátételi

munka elõírása esetén büntetés kiszabását alapozhatja meg.”

248. § (1) Az EUtv. 152. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a megkeresésben meghatározott tagállami pénzbüntetés végrehajtásának a feltételei fennállnak, de

a tanúsítványban vagy a határozatban a tagállami hatóság nem határozta meg a tagállami pénzbüntetés napi

tételeinek számát vagy egy napi tétel összegét, azt a bíróság a Btk. 50. §-ának megfelelõen határozatban állapítja meg.

A pénzbüntetés így megállapított mértéke – a (2) bekezdés esetét kivéve – megegyezik a tagállami pénzbüntetésnek

a tagállami határozat jogerõre emelkedése napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett átváltási

árfolyamon forintra átszámított összegével.”

(2) Az EUtv. 152. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a megkeresésben megjelölt cselekmény miatt kiszabott tagállami pénzbüntetés mértéke nem éri el

a pénzbüntetés Btk. szerint kiszabható legkisebb mértékét, akkor a bíróság a pénzbüntetést a tagállami határozatnak

megfelelõen állapítja meg, amelynek során a pénzbüntetés napi tételeinek legkisebb mértékét és az egy napi tétel

összegét a Btk. 50. §-ában megjelöltnél alacsonyabb mértékben és összegben is meghatározhatja.”

(3) Az EUtv. 152. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Ha a megkeresésben megjelölt cselekmény nem tartozik magyar büntetõ joghatóság alá, a tagállami

pénzbüntetés határozatban, illetve tanúsítványban megjelölt mértékének megváltoztatása nélkül a bíróság a napi

tételek számát a Btk. 50. §-ának megfelelõen határozza meg. Ha a tagállami pénzbüntetés mértéke meghaladja

a Btk. szerint kiszabható legmagasabb mértéket, a napi tétel összege a Btk. 50. §-ában megjelöltnél magasabb

összegben is meghatározható.

(4) Ha a tagállami hatóság a tanúsítványban megjelölte, hogy a tagállami pénzbüntetés végrehajthatatlansága esetére

az átváltoztatásához hozzájárul, a pénzbüntetés meg nem fizetése esetén a Bv. tvr. 68. § (3a) és (3b) bekezdését,

valamint a Be. 563. §-át értelemszerûen alkalmazni kell. A bíróság az átváltoztatásról a tagállami hatóságot a jogerõs

határozat megküldésével tájékoztatja.”

249. § Az EUtv. 158. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bíróság a vagyonelkobzást elrendelõ tagállami határozat elismerését és végrehajtását megtagadja,)

„f) ha a vagyonelkobzást a tagállami határozathoz csatolt tanúsítvány i. pont 1.2. iii vagy iv alpontja szerinti vagyonra

kell elrendelni, de a Btk. 74. § (1) bekezdés b) pontja a vagyonelkobzásra nem ad lehetõséget;”

250. § Az EUtv. 162. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bûncselekmény elkövetéséhez eszközül használt vagy arra szánt dolog elkobzásának, vagy a Btk. 74. §

(1) bekezdés a)–d) pontja alapján elrendelt vagyonelkobzásnak egy másik tagállamban való végrehajtása iránt az

a bíróság, amelynek eljárásában az elkobzás vagy a vagyonelkobzás végrehajthatóvá válik, a hatáskörrel rendelkezõ és

illetékes tagállami hatósághoz címzett közvetlen megkeresés útján intézkedhet.”
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251. § (1) Az EUtv. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az EUtv. 12. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az EUtv. 15. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

11. Egyéb, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépése miatt szükséges

törvénymódosítások

252. § A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény a következõ 20/A–20/B. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) A közlekedési hatóság által végzett ellenõrzés során, továbbá a 20. § (11) bekezdés a) pont ab) alpontja és

b) pont bc) alpontja szerinti közúti közlekedési ellenõrzés, valamint a 33/C. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzés során,

amennyiben az ellenõrzést a közút kezelõje végzi, csak olyan személy (a továbbiakban: közúti ellenõr) járhat el, aki

megfelel a 20/B. §-ban meghatározottaknak, valamint a miniszter rendeletében meghatározott személyi és szakmai

alkalmassági feltételeknek, továbbá részt vesz a közúti ellenõrök rendszeres továbbképzésén.

(2) A közlekedési hatóság a közúti ellenõrökrõl névjegyzéket vezet, amely tartalmazza a közúti ellenõr

a) természetes személyazonosító adatait,

b) azonosítóját,

c) foglalkoztató szervezetének megnevezését,

d) értesítési címét,

e) telefonszámát,

f) elektronikus elérhetõségét, valamint

g) képzésének, továbbképzésének idõpontjait.

(3) A közúti ellenõr vezeték- és utóneve, valamint a (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatai nyilvánosak.

A közlekedési hatóság a közúti ellenõr nyilvános adatait honlapján közzéteszi.

(4) A (2) és (3) bekezdés alapján megismert adatokat a közlekedési hatóság a névjegyzékbõl való törlésre irányuló

eljárás jogerõs befejezéséig kezeli.

20/B. § (1) Közúti ellenõr az a magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy

lehet, aki a tizennyolcadik életévét betöltötte és cselekvõképes.

(2) Nem lehet közúti ellenõr,

a) aki büntetett elõéletû,

b) akit a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV törvény (a továbbiakban:

1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni

bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §,

170. § (2)–(6) bekezdése, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont

és (3)–(4) bekezdés], a közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 184. §), vasúti, légi vagy vízi

közlekedés veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 185. §), közúti veszélyeztetés (1978. évi IV. törvény 186. §), közúti

baleset okozása (1978. évi IV. törvény 187. §), jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban (1978. évi IV. törvény 188. §),

jármûvezetés tiltott átengedése (1978. évi IV. törvény 189. §), cserbenhagyás (1978. évi IV. törvény 190. §), nemi erkölcs

elleni erõszakos bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. és 198. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], hivatali

bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bûncselekmény (1978. évi

IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), közveszély okozása [1978. évi IV. törvény

259. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §), terrorcselekmény

(1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. §), légi jármû,

vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése (1978. évi

IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés

lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással,

illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), bûnszervezetben részvétel (1978. évi

IV. törvény 263/C. §), visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés nemzetközi szerzõdés által

tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (1978. évi IV. törvény 266/A. §), állatkínzás

(1978. évi IV. törvény 266/B. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §),

környezetkárosítás (1978. évi IV. törvény 280. §), természetkárosítás (1978. évi IV. törvény 281. §), visszaélés

kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §),

vagyon elleni szándékos bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 316–324. §, 326. §, 327. §), szökés és elöljáró vagy

szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés a) pont és
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(4)–(5) bekezdés, valamint 355. § (2) bekezdés a) pont] alapján, vagy olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet

keretében követett el, elítéltek és a (3) bekezdésben meghatározott mentesítés idõtartama még nem telt el,

c) akit a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni

bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs

felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §

(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás

feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem (Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése

(Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), a lelkiismereti és a vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja elleni

erõszak (Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának

megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés],

kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–180. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §),

kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), szexuális erõszak

(Btk. 197. §), kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], a közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény (Btk. 232. §),

vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (Btk. 233. §), közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §), közúti baleset okozása

(Btk. 235. §), jármûvezetés ittas állapotban (Btk. 236. §), jármûvezetés bódult állapotban (Btk. 237. §), jármûvezetés

tiltott átengedése (Btk. 238. §), cserbenhagyás (Btk. 239. §), környezetkárosítás (Btk. 241. §), természetkárosítás

(Btk. 242. §), állatkínzás (Btk. 243. §), orvvadászat (Btk. 245. §), orvhalászat (Btk. 246. §), tiltott állatviadal szervezése

(Btk. 247. §), radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali

bûncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény

(Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §),

jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. §

(1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel

visszaélés (Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel

visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom

megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés

(Btk. 329. §), kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), garázdaság (Btk. 339. §), embercsempészés

(Btk. 353. §), vagyon elleni erõszakos bûncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni szándékos bûncselekmény

(Btk. 370–376. § és 379–380. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett

esetei [Btk. 434. § (2) bekezdés a) pont és (3)–(4) bekezdés, 445. § (2) bekezdés a) pont] alapján vagy olyan bûntett

miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el, elítéltek és a (3) bekezdésben meghatározott mentesítés

idõtartama még nem telt el,

d) aki az e törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

(3) Nem lehet közúti ellenõr az, akivel szemben a (2) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott

a) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,

aa) öt évet el nem érõ szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

b) szándékos bûncselekmény miatt közérdekû munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltáig,

c) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett

ca) szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított négy évig,

cb) pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított egy évig.

(4) A közúti ellenõr köteles a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kizáró okot a közlekedési hatóság és a munkáltató

részére haladéktalanul bejelenteni.”

253. § A közkegyelem gyakorlásáról szóló 1989. évi XXXVII. törvény

a) 7. § a) pontjában a „(Btk. 137. § 12., 13. és 14. pont)” szövegrész helyébe az „(1978. évi IV. törvény 137. § 12., 13. és

14. pont)”,

b) 7. § b) pontjában a „Btk” szövegrész helyébe az „1978. évi IV. törvény”

szöveg lép.

254. § A közkegyelem gyakorlásáról szóló 1990. évi XXXIX. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében a „(Btk. 137. § 12., 13., 14. pont)” szövegrész helyébe az „(1978. évi IV. törvény 137. § 12., 13.,

14. pont)”,
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b) 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 7. §-ában, valamint 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „Btk.” szövegrész

helyébe az „1978. évi IV. törvény”

szöveg lép.

255. § A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(Nem adható meg az engedély, ha)

„b) a kérelmezõ, illetve vezetõ tisztségviselõje vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkezõ tagja a székhelye vagy

lakóhelye szerinti állam joga vagy a magyar jog alapján büntetett elõéletû, a kérelem benyújtását megelõzõ 3 éven

belül jogerõs bírósági ítéletben megállapított

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi

IV. törvény) szerinti közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), közbizalom elleni (1978. évi

IV. törvény XVI. Fejezet III. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet), vagyon elleni (1978. évi IV. törvény

XVIII. fejezet) bûncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének bûncselekményét, illetve a kérelem benyújtását

megelõzõ 2 éven belül tulajdon elleni vagy pénzügyi szabálysértést, tiltott szerencsejáték szabálysértését,

bb) korrupciós [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], közbizalom

elleni (Btk. XXXIII. Fejezet), vagyon elleni erõszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi

tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet),

a költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), a pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértõ

(Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértõ (Btk. XLII. Fejezet), a tiltott adatszerzés

és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bûncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének

bûncselekményét, illetve a kérelem benyújtását megelõzõ 2 éven belül tulajdon elleni, pénzügyi vagy kereskedelmi

szabálysértést (a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló

2012. évi II. törvény XXV. Fejezet), tiltott szerencsejáték szabálysértését

követte el, illetve jogerõs bírósági ítéletben megállapított, a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi

intézkedésekrõl szóló törvény szerinti tevékenység korlátozása alatt áll,”

256. § (1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Sttv.) 9/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9/A. § (1) A megyei, fõvárosi kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtja azt a jogi személyt vagy jogi

személyiséggel nem rendelkezõ szervezetet, amely a valóságnak nem megfelelõ adatot szolgáltat, vagy az

adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelõ felvilágosítást ad.

(2) A közigazgatási bírság összege 200 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. A bírság kiszabása

a jogszabálysértéssel érintett adatszolgáltatásonként történik.”

(2) Az Sttv. a következõ 9/B. §-sal egészül ki:

„9/B. § (1) A megyei, fõvárosi kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki vagy amely

a) jogosulatlanul vagy jogszabályban elõírt eljárási szabályok megszegésével adatszolgáltatási kötelezettséggel járó

statisztikai adatszolgáltatást rendel el, illetve hajt végre,

b) a szabályszerûen elrendelt kötelezõ statisztikai adatszolgáltatást nem az elõírt határidõre teljesíti,

c) a statisztikai adatok közlésére, közzétételére vagy a statisztikai célú adatátvételre, adatátadásra vonatkozó

jogszabályokat megszegi,

d) a személyes adatok statisztikai célú feldolgozásánál elõírt nyilvántartás vezetését elmulasztja,

e) a statisztikai adatszolgáltatás ellenõrzését akadályozza, az ellenõrzés során kért felvilágosítás megadását

megtagadja, illetve megõrzési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel

nem rendelkezõ szervezet esetében 200 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. A bírság kiszabása az (1) bekezdés

a)–b) pontjában foglaltak megvalósulása esetén a jogszabálysértéssel érintett adatszolgáltatásonként történik.”

257. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 20. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Vezetõ tisztségviselõkre vonatkozó feltételek:

a) nem lehet az igazgatótanács tagja olyan személy, aki]
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„ac) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság
1. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. címében
meghatározott visszaélés minõsített adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra
felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni 
bûncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben
részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben
meghatározott gazdasági bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bûncselekmény,
2. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság
félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében
meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény
elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését
a bûnügyi nyilvántartási rendszerben a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai
által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény elrendeli,”

258. § (1) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A rendõrség feladata az Alaptörvényben meghatározott feladatok mellett a határforgalom ellenõrzése,
a terrorizmus elleni küzdelem és az e törvényben meghatározott bûnmegelõzési, bûnfelderítési célú ellenõrzés,
valamint a bûncselekménybõl származó vagyon visszaszerzése.”

(2) Az Rtv. 1. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendõrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott
bûnmegelõzési, bûnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:)
„1. általános bûnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bûncselekmények megelõzését, megakadályozását
és felderítését, valamint a bûncselekménybõl származó vagyon visszaszerzését,”

(3) Az Rtv. 7/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A megbízhatósági vizsgálatot a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv tagja a következõk szerint
végezheti:)
„b) nem követhet el
ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) X. fejezetében, XI. fejezetében, XII. fejezetében – a magánlaksértés (1978. évi IV. törvény 176. §)
kivételével –, XIII. fejezetében, XIV. fejezetében, XV. fejezetében – a hivatali visszaélés (1978. évi IV. törvény 225. §),
a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §), a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), valamint a III. címben és
a VII. címben foglaltak kivételével –, XVI. fejezetében – a III. címben foglaltak kivételével –, XVII. fejezetében – az áru
hamis megjelölése (1978. évi IV. törvény 296. §), valamint a III. címben foglaltak kivételével –, XVIII. fejezetében
– a szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése (1978. évi IV. törvény 329/A. §) kivételével –,
XIX. fejezetében és XX. fejezetében meghatározott bûncselekményt,
bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) meghatározott bûncselekményt,
a magánlaksértés (Btk. 221. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád (Btk. 268. §), a hatóság
félrevezetése [Btk. 271. § (1) bekezdés], a hivatali visszaélés (Btk. 305. §), az információs rendszer felhasználásával
elkövetett csalás (Btk. 375. §), a szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §),
a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítása (Btk. 392. §), a készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés
(Btk. 393. §), a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisításának elõsegítése (Btk. 394. §), a versenytárs utánzása
(Btk. 419. §), illetve a Btk. XXVII., XXXIII. és XXXIX. Fejezetében felsorolt bûncselekmények kivételével,”

(4) Az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A terrorizmust elhárító szerv nem gyakorol nyomozóhatósági jogkört. A terrorizmust elhárító szerv
a) ellátja az 1. § (2) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatot, amelynek keretében]
„aa) jogszabályban meghatározottak szerint végzi 
1. a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §),
a légijármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése
(1978. évi IV. törvény 262. §),

37476 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám



2. a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus

finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §),

valamint az azokkal összefüggésben elkövetett más bûncselekmények megelõzését, felderítését, megszakítását, az

elkövetõk elfogását,

ab) végzi

1. a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §), valamint

az azzal összefüggésben elkövetett,

2. az emberrablás (Btk. 190. §), az emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), valamint az azokkal

összefüggésben elkövetett

más bûncselekmények megszakítását, az elkövetõk elfogását,

ac) végzi

1. a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti emberrablással (1978. évi IV. törvény 175/A. §),

2. az emberrablással (Btk. 190. §)

összefüggésben elkövetett bûncselekményeket elkövetõ személyekkel, csoportokkal, szervezetekkel szembeni

megelõzési, felderítési feladatokat,”

(5) Az Rtv. 54. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendõr lõfegyvert használhat)

„c) a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §) vagy a közveszély okozása (Btk. 322. §)

bûncselekmények megakadályozására vagy megszakítására;”

(6) Az Rtv. 58. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendõrök csapaterõben alkalmazhatók)

„a) az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása (Btk. 254. §), a lázadás (Btk. 256. §), illetve a rombolás (Btk. 257. §)

bûncselekmények elkövetése esetén;”

(7) Az Rtv. 64. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A rendõrség a vagyon-visszaszerzési eljárás során a bûncselekménybõl származó vagyon felderítése érdekében

a) a 64. § (1) bekezdés a)–c) és f)–g) pontjában foglaltakat alkalmazhatja;

b) a bûncselekménybõl származó vagyonnal kapcsolatban lévõ személyt, valamint a bûncselekménybõl származó

vagyonnal kapcsolatba hozható helyiséget, épületet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, jármûvet,

eseményt megfigyelhet, arról információt gyûjthet, az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti;

c) sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó csapdát alkalmazhat.”

(8) Az Rtv. 69. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendõrség az (1) bekezdésben felsorolt titkos információgyûjtésre szolgáló eszközöket és módszereket (a továbbiakban:

különleges eszközök) az ott meghatározottak szerint alkalmazhatja a bûncselekmény gyanúja miatt körözött személy

felkutatására, továbbá]

„a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti lelkiismereti és vallásszabadság megsértése

(1978. évi IV. törvény 174/A. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §), hivatali visszaélés (1978. évi IV. törvény 225. §),

visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 283/B. §), illetve az új pszichoaktív anyaggal visszaélés

(Btk. 184. §), a kitartottság (Btk. 202. §), a gyermekprostitúció kihasználása [Btk. 203. § (3) bekezdés], a lelkiismereti és

vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), a hivatali visszaélés (Btk. 305. §),”

(felderítése során.)

(9) Az Rtv. 69. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendõrség az (1) bekezdésben felsorolt titkos információgyûjtésre szolgáló eszközöket és módszereket (a továbbiakban:

különleges eszközök) az ott meghatározottak szerint alkalmazhatja a bûncselekmény gyanúja miatt körözött személy

felkutatására, továbbá]

„c) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §),

tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §),

embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), bûnpártolás (1978. évi IV. törvény 244. §), visszaélés szigorúan titkos és

titkos minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény 221. §), visszaélés bizalmas minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény

222. §), visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény 222/A. §), vesztegetés (1978. évi

IV. törvény 250. §), vesztegetés nemzetközi kapcsolatban (1978. évi IV. törvény 255/B. §), környezetkárosítás (1978. évi

IV. törvény 280. §), természetkárosítás (1978. évi IV. törvény 281. §) és hulladékgazdálkodás rendjének megsértése

(1978. évi IV. törvény 281/A. §) bûncselekmények három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata, illetve

az egészségügyi termék hamisítása (Btk. 186. §), az emberkereskedelem (Btk. 192. §), a kerítés (Btk. 200. §),
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a gyermekpornográfia (Btk. 204. §), a környezetkárosítás (Btk. 241. §), a természetkárosítás (Btk. 242–243. §),

a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (Btk. 248. §), az ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés (Btk. 249. §),

a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a bûnpártolás (Btk. 282. §), a hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), az

embercsempészés (Btk. 353. §) bûncselekmények három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata,”

(felderítése során.)

(10) Az Rtv. 69. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Az alábbi bûncselekmények esetében a bûncselekmény felderítése a nyomozás elrendeléséig a nemzetbiztonsági

szolgálatok hatáskörébe tartozik:

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti állam elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény

X. fejezet), az emberiség elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), továbbá a külföldre szökés (1978. évi

IV. törvény 343. §), a zendülés (1978. évi IV. törvény 352. §) és a harckészültség veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény

363. §),

b) az emberiesség elleni bûncselekmények (Btk. XIII. Fejezet), a háborús bûncselekmények (Btk. XIV. Fejezet), az állam

elleni bûncselekmények (Btk. XXIV. Fejezet) továbbá a külföldre szökés (Btk. 434. §), a zendülés (Btk. 442. §) és

a készenlét fokozásának veszélyeztetése (Btk. 454. §).

(5) Az alábbi bûncselekmények felderítése a rendõrség hatáskörébe tartozik:

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti rombolás (1978. évi IV. törvény 142. §) és

terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §),

b) a rombolás (Btk. 257. §), a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása

(Btk. 317. §) és a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §).”

(11) Az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendõrségi adatkezelõ szerv az e törvényben meghatározott bûnüldözési feladatok ellátása céljából bûnüldözési

adatállományban kezeli az alábbi adatokat:)

„e) súlyos bûncselekmény esetén, vagy ha a bûncselekmény

1. élet, testi épség, emberi szabadság és vagyon elleni erõszakos bûntett, illetve az emberkereskedelem és az

embercsempészet három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata,

2. nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmény három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett

alakzata,

3. gyermekkorú személy sérelmére elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett bûntett,

4. üzletszerûen vagy bûnszövetségben elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ

bûncselekmény,

5. kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elõsegítése,

kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, radioaktív anyaggal visszaélés, nukleáris

létesítmény üzemeltetésével visszaélés, atomenergia alkalmazásával visszaélés,

6. pénzhamisítás elõsegítése, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítása, készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel

visszaélés, pénzmosás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, a korrupciós bûncselekmények öt évet el

nem érõ szabadságvesztéssel büntetendõ alakzata,

a bûncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek és kapcsolataik adatait, kriminalisztikai szempontból fontos

jellemzõit húsz évig vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig;”

(12) Az Rtv. 91/J. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendõrség kezeli)

„b) a sportról szóló törvényben meghatározott sportrendészeti nyilvántartás hatálya alá tartozó, valamint a külföldi

hatóságok és egyéb szervek azonos célú nyilvántartásában szereplõ személyek családi és utónevét, születési helyét és

idejét, anyja születési családi és utónevét, az elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés megnevezését és

minõsítését, a sportrendezvények látogatásától eltiltás, a kitiltás vagy a sportrendezvényen történõ részvételbõl való

kizárás idõtartamát, valamint a sportlétesítmények megnevezését és a sportrendezvények körét, amelyre

a sportrendezvények látogatásától eltiltás, a kitiltás vagy a sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárás

hatálya kiterjed.”

(13) Az Rtv.

a) 24/A. § (1) bekezdésében a „Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló törvényben” szövegrész helyébe a „Btk.-ban”,

b) 62/F. § b) pontjában a „büntetõ törvénykönyvben” szövegrész helyébe a „Btk.-ban”,
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c) 63. § (1) bekezdésében a „bizonyítékok megszerzése, valamint a büntetõeljárásban részt vevõk” szövegrész

helyébe a „bizonyítékok megszerzése, a bûncselekménybõl származó vagyon visszaszerzése, valamint

a büntetõeljárásban részt vevõk”,

d) 64. § (2) bekezdésében „Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére” szövegrész helyébe „Az (1)–(1a) bekezdésben

foglaltak teljesítésére”,

e) 68. § (1) bekezdésében a „szándékos bûncselekmény felderítése érdekében” szövegrész helyébe a „szándékos

bûncselekmény felderítése, valamint a bûncselekménybõl származó vagyon visszaszerzése érdekében”

szöveg lép.

259. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 10. § d) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható

okiratok a következõk:]

„d) a bíróság pénzbüntetésrõl, pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról, az elektronikus adat végleges

hozzáférhetetlenné tételérõl, az Európai Unió tagállamában büntetõeljárásban bûncselekmény elkövetése miatt

kiszabott pénzösszegrõl, valamint az Európai Unió tagállamában büntetõeljárásban alkalmazott vagyonelkobzásról

szóló értesítése,”

(2) A Vht. 10. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható

okiratok a következõk:]

„f) a bûnügyi zárlatot elrendelõ és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételérõl, illetve visszaállításáról

szóló határozat,”

(3) A Vht. a 184/A. §-t követõen a következõ 184/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása
184/B. § (1) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét elrendelõ bírósági határozat végrehajtása során

a 172–177. §-ban foglalt rendelkezéseket e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételérõl szóló értesítésben a bíróság a kötelezettet azonnali

teljesítésre hívja fel és azt megküldi a végrehajtónak.

(3) A végrehajtó az értesítést személyesen kézbesíti a kötelezettnek, és ellenõrzi a kötelezett azonnali teljesítését

a helyszínen; a végrehajtó legkésõbb a kézbesítést követõ munkanapon ellenõrzi a helyszínen a teljesítést,

amennyiben az azonnali teljesítés feltételei nem állnak fenn.

(4) Ha a végrehajtó az ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a kötelezett nem teljesítette a meghatározott

cselekményt, errõl nyomban a teljesítési határidõ lejártának napját is tartalmazó jegyzõkönyvet készít és azt legkésõbb

a jegyzõkönyv készítésének napját követõ munkanapon a megállapított pénzbírság kiszabása céljából beterjeszti

a végrehajtást foganatosító bírósághoz.

(5) A végrehajtó a pénzbírságot kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ öt munkanapon belül ismételten

– szükség esetén a helyszínen – ellenõrzi a kötelezett teljesítését.

(6) Ha a végrehajtó az ismételt ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a kötelezett nem teljesítette a meghatározott

cselekményt a (4)–(5) bekezdés megfelelõ, a teljesítés megtörténtéig ismételt alkalmazásával jár el.

(7) A végrehajtás megszûnik az értesítés végrehajtó általi átvételét követõ három év elteltével.”

(4) A Vht. a 201/B. §-t követõen a következõ alcímmel és 201/C. §-sal egészül ki:

„Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása
201/C. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, illetve visszaállítását elrendelõ bírósági

határozat végrehajtása során a 172–177. §-ban foglalt rendelkezéseket e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételérõl, illetve visszaállításáról szóló határozatot a bíróság

megküldi a végrehajtónak.

(3) A végrehajtó a határozatot személyesen kézbesíti a kötelezettnek, és ellenõrzi a kötelezett azonnali teljesítését

a helyszínen, illetve ha az azonnali teljesítés feltételei nem állnak fenn, a végrehajtó legkésõbb a kézbesítést követõ

munkanapon ellenõrzi a helyszínen a teljesítést.

(4) Ha a végrehajtó az ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a kötelezett nem teljesítette a kötelezettséget, errõl

haladéktalanul – a teljesítési határidõ lejártának napját is tartalmazó – jegyzõkönyvet készít, és azt legkésõbb

a jegyzõkönyv készítésének napját követõ munkanapon beterjeszti az elektronikus adat ideiglenes

hozzáférhetetlenné tételét vagy visszaállítását elrendelõ bírósághoz rendbírság kiszabása céljából.
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(5) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének vagy visszaállításának elrendelése esetén

a rendbírság kiszabását követõen a kötelezett teljesít, és errõl a végrehajtót értesíti, a végrehajtó az értesítés átvételét

követõ öt munkanapon belül ismételten – szükség esetén a helyszínen – ellenõrzi a kötelezett teljesítését, és az

ellenõrzés eredményérõl haladéktalanul tájékotatja az azt elrendelõ bíróságot.”

(5) A Vht. 210/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„210/C. § (1) A vagyonelkobzás végrehajtása során végrehajtást kérõnek az állam minõsül, amelynek nevében

– e törvényben foglalt kivételekkel – a vagyonelkobzásról szóló értesítést kiállító bíróság gazdasági hivatala jár el.

(2) Ha a végrehajtás végrehajtás alá vonható vagyontárgy hiányában vagy a lefoglalt vagyontárgy sikertelen értékesítése

miatt szünetel, a végrehajtó a szünetelésrõl szóló jegyzõkönyv másolatát megküldi a vagyon-visszaszerzési eljárás

elrendelésére jogosult ügyész részére is.”

(6) A Vht.

a) 294. § (1) bekezdés b) pontjában a „büntetõtörvénybe” szövegrész helyébe a „Büntetõ Törvénykönyvbe” szöveg

lép,

b) 233. § (2) bekezdés d) pontjában a „mellékbüntetés” szövegrész hatályát veszti.

260. § (1) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi XCVII. törvény) 23. § (3) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a jogosult az engedélyben foglalt feltételeket megsérti, vagy azoknak késõbb nem felel meg, vagy ha

a tevékenységével a légiközlekedés biztonságát veszélyezteti, az engedély felfüggeszthetõ vagy visszavonható.

Az engedélyt

a) fel kell függeszteni, ha az önálló vállalkozó

aa) a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet,

ab) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:

1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni

bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §,

170. § (2)–(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/B. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §], vasúti, légi vagy vízi közlekedés

veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 185. §), jármûvezetés tiltott átengedése [1978. évi IV. törvény 189. §

(2) bekezdés], nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. § és 198. §, 207. § (3) bekezdés

b) pont], hivatali bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bûncselekmények

(1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), visszaélés szigorúan titkos és

titkos minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény 221. §), visszaélés bizalmas minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény

222. §), visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény 222/A. §), közveszélyokozás

[1978. évi IV. törvény 259. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (1978. évi IV. törvény

260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi

IV. törvény 261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû

hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi

IV. törvény 263. §), visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés haditechnikai

termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), bûnszervezetben

részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés

nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), közveszéllyel fenyegetés (1978. évi

IV. törvény 270/A. §), közokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 274. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény

282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal

(1978. évi IV. törvény 283/B. §), számítástechnikai rendszer és adatok elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény

300/C. §), számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (1978. évi IV. törvény 300/E. §),

pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. §), pénzhamisítás elõsegítése (1978. évi IV. törvény 304/A. §), költségvetési

csalás (1978. évi IV. törvény 310. §), készpénz-helyettesítõ eszköz hamisítása (1978. évi IV. törvény 313/B. §), visszaélés

készpénz-helyettesítõ eszközzel (1978. évi IV. törvény 313/C. §), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (1978. évi

IV. törvény 316–324. §, 326. §, 327. §),

ac) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni

bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs

felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §

(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-kereskedelem

(Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–180. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének
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elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés

(Btk. 184. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem

(Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erõszak (Btk. 197. §),

kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], közösség tagja elleni erõszak (Btk. 216. §), vasúti, légi vagy vízi közlekedés

veszélyeztetése (Btk. 233. §), jármûvezetés tiltott átengedése [Btk. 238. § (2) bekezdés], radioaktív anyaggal visszaélés

(Btk. 250. §), állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), hivatali

bûncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény

(Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §),

jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. §

(1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel

visszaélés (Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel

visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom

megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés

(Btk. 329. §), kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §),

közokirat-hamisítás (Btk. 342. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni erõszakos bûncselekmény

(Btk. 365–367. §), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (Btk. 370–373. §, 375–376. §, 379–380. §), pénzhamisítás

(Btk. 389. §), pénzhamisítás elõsegítése (Btk. 390. §), készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítása (Btk. 392. §),

készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés (Btk. 393. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), információs rendszer

vagy adat megsértése (Btk. 423. §), információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (Btk. 424. §)

elkövetésének alapos gyanúja miatt büntetõeljárás hatálya alatt áll,

b) vissza kell vonni, ha az önálló vállalkozó

ba) bíróság jogerõs ítélete következtében büntetett elõéletûvé válik, illetve

bb) a légiközlekedési vagy a légiközlekedéssel összefüggõ tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt áll.”

(2) Hatályát veszti az 1995. évi XCVII. törvény 3/A. § (2) bekezdésében a „kényszergyógyítását vagy” szövegrész.

(3) Hatályukat vesztik az 1995. évi XCVII. törvény 3/A. § (3) bekezdésében a „kényszergyógyítását vagy” szövegrészek.

261. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bvszt.) 9/A. §-a a következõ

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az autonóm államigazgatási szervek tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetet a (2) bekezdésben

meghatározott ellátási kötelezettség kizárólag ez irányú igénybejelentés esetén terheli.”

(2) A Bvszt. 22. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha más kényszerítõ eszköz alkalmazása nem vezet eredményre, lõfegyver használható)

„c) a terrorcselekmény, a jármû hatalomba kerítése vagy a közveszély okozása bûncselekmény megakadályozására

vagy megszakítására;”

(3) A Bvszt. a következõ 28/B. §-sal egészül ki:

„28/B. § (1) A bíróság értesítése alapján a fogvatartó bv. szerv nyilvántartja a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs

elleni bûncselekmény [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény XIX. Fejezet] sértettjének az elítélt

szabadulásáról történõ értesítésre vonatkozó kérelmével kapcsolatos adatokat.

(2) Az (1) bekezdés alapján a következõ személyes adatokat kell nyilvántartani:

a) a sértett családi és utónevét, és

b) a sértett által megadott lakcímet.”

(4) A Bvszt. 29/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Harmadik ország hatósága, valamint az (1) bekezdésben megjelölt nemzetközi szervezeteken kívüli nemzetközi

szervezet részére nemzetközi szerzõdés alapján az e törvényben meghatározott célból az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén is csak akkor

továbbítható személyes adat, ha a harmadik ország átvevõ hatósága vagy az átvevõ nemzetközi szerv feladata

bûncselekmények megelõzése, nyomozása, felderítése, büntetõeljárás lefolytatása vagy büntetõjogi szankciók

végrehajtása. A 28/B. § (2) bekezdésében meghatározott adat nem továbbítható harmadik ország hatósága, valamint

az (1) bekezdésben megjelölt nemzetközi szervezeteken kívüli nemzetközi szervezet részére.”

(5) A Bvszt. 32. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 28/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat a fogvatartott szabadulásakor a nyilvántartásból törölni kell.”
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(6) A Bvszt.

a) 9/A. § (2) bekezdésében a „szerv, az” szövegrész helyébe a „szerv, az autonóm államigazgatási szerv, az”,

b) 29. § (1) bekezdésében a „szerv az általa kezelt adatokat” szövegrész helyébe a „szerv – a 28/B. § (2) bekezdésében

meghatározott adatok kivételével – az általa kezelt adatokat”,

c) 29. § (2) bekezdésében a „szükséges adatokat” szövegrész helyébe a „szükséges adatokat – a 28/B. §

(2) bekezdésében meghatározott adatok kivételével –”,

d) 29/A. § (1) bekezdésében az „A büntetés-végrehajtási szervezet által kezelt személyes adat” szövegrész helyébe az

„A 28/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatok kivételével a büntetés-végrehajtási szervezet által kezelt

személyes adat”,

szöveg lép.

262. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nem számít költségnek az a kiadás, amely alacsony adókulcsú államban székhellyel, állandó lakóhellyel rendelkezõ

személy vagy egyébként ellenõrzött külföldi társaság részére juttatott ellenérték következtében merült fel, kivéve,

ha a magánszemély bizonyítja, hogy a kiadás a bevételszerzõ tevékenységgel közvetlen összefüggésben, kizárólag

a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében merült fel. Szintén nem számít költségnek az a kiadás,

amely

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott

vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyással üzérkedés nemzetközi

kapcsolatokban,

b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott vesztegetés, vesztegetés elfogadása,

hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés

elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban vagy befolyással üzérkedés

bûncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel.”

263. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 5. § h) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)

„h) a nyomozás elrendeléséig végzi

ha) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:

1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény X. fejezet), az emberiség elleni

bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), illetve mûködési területén a külföldre szökés (1978. évi IV. törvény

343. §), a zendülés (1978. évi IV. törvény 352. §) és a harckészültség veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 363. §),

hb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni

bûncselekmények (Btk. XIII. Fejezet), a háborús bûncselekmények (Btk. XIV. Fejezet), az állam elleni bûncselekmények

(Btk. XXIV. Fejezet), illetve mûködési területén a külföldre szökés (Btk. 434. §), a zendülés (Btk. 442. §) és a készenlét

fokozásának veszélyeztetése (Btk. 454. §)

bûncselekmények felderítését;”

(2) Az Nbtv. 5. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)

„j) információkat szerez

ja) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni

erõszak (1978. évi IV. törvény 174/B. §), a visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény

221. §), a közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi

IV. törvény 261/A. §), a légijármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû

hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a közösség elleni izgatás (1978. évi IV. törvény 269. §),

a rémhírterjesztés (1978. évi IV. törvény 270. §) és a közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §),

jb) a közösség tagja elleni erõszak (Btk. 216. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a jármû hatalomba kerítése

(Btk. 320. §), a közveszély okozása (Btk. 322. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi

gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a közösség elleni uszítás (Btk. 332. §),

a rémhírterjesztés (Btk. 337. §) és a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §)

bûncselekményekre vonatkozóan;”
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(3) Az Nbtv. 6. § l)–n) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat)

„l) mûködési területén a nyomozás elrendeléséig végzi

la) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti állam elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény

X. fejezet), az emberiség elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), a külföldre szökés (1978. évi

IV. törvény 343. §), a zendülés (1978. évi IV. törvény 352. §) és a harckészültség veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény

363. §),

lb) az emberiesség elleni bûncselekmények (Btk. XIII. Fejezet), a háborús bûncselekmények (Btk. XIV. Fejezet), az állam

elleni bûncselekmények (Btk. XXIV. Fejezet), a külföldre szökés (Btk. 434. §), a zendülés (Btk. 442. §) és a készenlét

fokozásának veszélyeztetése (Btk. 454. §)

bûncselekmények felderítését;

m) mûködési területén felderíti

ma) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti terrorcselekményt (1978. évi IV. törvény 261. §),

mb) a terrorcselekményt (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztását (Btk. 317. §) és

a terrorizmus finanszírozását (Btk. 318. §);

n) mûködési területén információkat szerez

na) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni

erõszak (1978. évi IV. törvény 174/B. §), a visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény

221. §), a közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (1978. évi

IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû

hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a közösség elleni izgatás (1978. évi IV. törvény 269. §),

a rémhírterjesztés (1978. évi IV. törvény 270. §), a közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §),

a haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel visszaélés (1978. évi IV. törvény

263/B. §),

nb) a közösség tagja elleni erõszak (Btk. 216. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a jármû hatalomba kerítése

(Btk. 320. §), a közveszély okozása (Btk. 322. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi

gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a haditechnikai termékkel vagy

szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), a közösség elleni uszítás

(Btk. 332. §), a rémhírterjesztés (Btk. 337. §), a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §)

bûncselekményekre vonatkozóan, felderíti továbbá mindazon bûncselekményeket, amelyek veszélyeztetik

a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium és a Magyar Honvédség törvényes feladatainak

végrehajtását;”

(4) Az Nbtv. 36. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja – a jogos védelem és a végszükség esetein kívül – lõfegyvert

használhat)

„b) a népirtás (Btk. 142. §), az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása (Btk. 254. §), a rombolás (Btk. 257. §),

a kémkedés (Btk. 261. §), a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §) és a közveszély

okozása (Btk. 322. §) bûncselekmények megakadályozására vagy megszakítására;”

264. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

a) 119. § (3) bekezdésében a „[Btk. 122. § (1) bek.]” szövegrész helyébe az „[a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló

2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 127. § (1) bekezdés, illetve az 1978. évi IV. törvény 122. § (1) bekezdés]”,

b) 121. § (2) bekezdésében a „Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „Btk.”,

c) 122. § (3) bekezdésében a „Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 33. §-ában” szövegrész helyébe

a „Btk. 26. §-ában, illetve az 1978. évi IV. törvény 33. §-ában”

szöveg lép.

265. § (1) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krtv.) 5. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A kérelmezõ nem kaphat a részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához

szükséges közraktári engedélyt, ha az igazgatóság tagja

a) büntetett elõéletû,

b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben (a továbbiakban:

1978. évi IV. törvény) meghatározott visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas
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minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis

tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, a XV. fejezet VII. címében

meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága

elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom

elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott

vagyon elleni bûncselekmény,

bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti minõsített adattal visszaélés,

hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása,

bûnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel,

XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott

bûncselekmény

elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését

a bûnügyi nyilvántartási rendszerben a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai

által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti

biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) elrendeli,

c) a gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezetõ tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt áll,

d) a b) pontban meghatározott bûncselekmény miatt büntetõeljárás hatálya alatt áll.”

(2) A Krtv. 5. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) A részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelem

benyújtásával egyidejûleg az igazgatóság tagja hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy vele szemben nem

áll fenn a (3a) bekezdésben meghatározott kizáró feltétel, vagy kéri, hogy az erre vonatkozó adatokat a bûnügyi

nyilvántartó szerv a felügyelet részére – annak a részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység

gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

Az adatigénylés során a felügyelet a (7) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bûnügyi nyilvántartó

szervtõl.

(7) A felügyelet a részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység folytatásának idõtartama alatt

lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy az igazgatóság tagjával szemben nem áll fenn

a (3a) bekezdésben meghatározott kizáró feltétel. A hatósági ellenõrzés céljából a felügyelet adatot igényelhet

a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy az igazgatóság tagjával szemben

nem áll-e fenn a (3a) bekezdésben meghatározott kizáró feltétel.”

(3) A Krtv. 5/B. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A kérelmezõ nem kaphat a fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedélyt, ha

a fióktelep vezetõje (vezetõi)

a) büntetett elõéletû,

b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben meghatározott visszaélés szigorúan titkos és titkos

minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal, hamis

vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,

a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény, VIII. címében meghatározott

nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet

III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági

bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bûncselekmény,

bb) a Btk. szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra

felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény,

bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy

XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény

elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését

a Bnytv. elrendeli,

c) a gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezetõ tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt áll,

d) a b) pontban meghatározott bûncselekmény miatt büntetõeljárás hatálya alatt áll.”
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(4) A Krtv. 5/B. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelem benyújtásával

egyidejûleg a fióktelep vezetõje hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fenn

a (2a) bekezdésben meghatározott kizáró feltétel, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi

nyilvántartó szerv a felügyelet részére – annak a fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához

szükséges engedély iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés

során a felügyelet az (5) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.

(5) A felügyelet a fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység folytatásának idõtartama alatt lefolytatott hatósági

ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy az igazgatóság tagjával szemben nem áll fenn a (2a) bekezdésben

meghatározott kizáró feltétel. A hatósági ellenõrzés céljából a felügyelet adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási

rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy az igazgatóság tagjával szemben nem áll-e fenn

a (2a) bekezdésben meghatározott kizáró feltétel.”

(5) A Krtv. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott munkakörben alkalmazandó személy (a továbbiakban: vezetõjelölt) nem lehet olyan

természetes személy,]

„b) aki büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben meghatározott visszaélés szigorúan titkos és titkos

minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal, hamis

vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,

a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény, VIII. címében meghatározott

nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet

III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági

bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bûncselekmény,

bb) a Btk. szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra

felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény,

bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy

XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény

elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését

a Bnytv. elrendeli,”

(6) A Krtv. 9/B. § a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ha a felügyelet a hatósági ellenõrzés során megállapítja, hogy

a) az igazgatóság tagja, a fióktelep vezetõje, a közraktár vezetõje vagy a közraktári tevékenység irányításával megbízott

vezetõ állású munkavállalója]

„ab) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság

1. a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben meghatározott visszaélés szigorúan titkos és titkos

minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal, hamis

vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,

a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény, VIII. címében meghatározott

nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet

III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági

bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bûncselekmény,

2. a Btk. szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra

felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény,

bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy

XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény

elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését

a Bnytv. elrendeli,”

[errõl a tényrõl haladéktalanul értesíti az a) pont esetében a közraktárt, és ezzel egyidejûleg felhívja, hogy az érintett

személlyel a jogviszonyát az értesítés kézbesítésétõl számított huszonegy napon belül szüntesse meg, és a jogviszony

megszüntetésének tényérõl a felügyeletet értesítse, a b) pont esetén a minõsített befolyással rendelkezõ természetes

személyt, hogy negyvenöt napon belül a minõsített befolyását szüntesse meg.]

(7) A Krtv. 5/B. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(2a) bekezdésben” szöveg lép.
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(8) Hatályát veszti a Krtv.

a) 5. § (3) bekezdés e) pontja,

b) 5/B. § (2) bekezdés f) pontja.

266. § A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultságot nem szerezhet az a személy,]

„a) akinek a bíróság a büntetõjogi felelõsségét

aa) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott tiltott

állatviadal szervezése, állatkínzás vagy természetkárosítás,

ab) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott természetkárosítás, állatkínzás,

orvvadászat, orvhalászat vagy tiltott állatviadal szervezése

bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen megállapította,”

267. § A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 55. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„55. § A feladatát ellátó, e törvény szerint alkalmazott hivatásos vadászt a Büntetõ Törvénykönyv szerinti büntetõjogi

védelem illeti meg.”

268. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 34/A. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„34/A. § Nem lehet a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, valamint a Versenytanács tagja olyan személy,

aki

a) büntetett elõéletû,

b) büntetlen elõéletû, de akinek a büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõs ítéletében megállapította

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott

visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott

terjesztésû minõsítésû adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ

körülmény elhallgatása, bûnpártolás, XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény,

VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel,

a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, XVII. fejezetében meghatározott

gazdasági bûncselekmény, XVIII. fejezetében meghatározott vagyon elleni bûncselekmény miatt,

bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság

félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,

XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében

meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény miatt

vagy

bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,

szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén az

elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés (a továbbiakban: büntetõjogi mentesítés) beálltától

számított tizenkét évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ végrehajtandó

szabadságvesztés esetén a büntetõjogi mentesítés beálltától számított tíz évig, szándékos bûncselekmény miatt

kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a büntetõjogi mentesítés beálltától számított öt évig,

szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a büntetõjogi

mentesítés beálltától számított nyolc évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett

pénzbüntetés esetén a büntetõjogi mentesítés beálltától számított három évig.”

269. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú mellékletének A) pont 8. alpontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,

ráfordításnak minõsül különösen:]

„8. az a költség, ráfordítás, amely

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott

vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés

nemzetközi kapcsolatokban, vagy
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b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott vesztegetés, vesztegetés elfogadása,

hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés

elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban vagy befolyással üzérkedés

bûncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel;”

270. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 13. §

(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Pénzváltási tevékenységet végzõnél vezetõ állású személyként nem nevezhetõ ki, illetve vezetõ állású személynek

nem választható meg, pénzváltási tevékenységet közvetlenül nem irányíthat, illetve ilyen tevékenységet közvetlenül

nem végezhet az,

a) akit

aa) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott

visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott

terjesztésû minõsítésû adattal bûncselekmény, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra

felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás, a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni

bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni

bûncselekmény, a XVII. fejezetben meghatározott gazdasági bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott

vagyon elleni bûncselekmény elkövetése miatt elítéltek,

ab) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti minõsített adattal visszaélés,

hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása,

bûnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel,

XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott

bûncselekmény elkövetése miatt elítéltek,

b) akivel szemben az a) pontban meghatározott bûncselekmények bármelyike miatt büntetõeljárás van folyamatban,

a büntetõeljárás befejezéséig.”

(2) A Hpt. 44. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Akivel szemben

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a XVII. és

XVIII. fejezetében,

b) a Btk. XXVII. Fejezetében vagy XXXV–XLIII. Fejezetében

meghatározott bûncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön olyan vagyon elleni vagy gazdasági

bûncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendõ, az illetékes hatóság vádat emelt, a büntetõeljárás

befejezéséig vezetõ állású személyként nem foglalkoztatható, illetve az ilyen feladatok általa történõ ellátását fel kell

függeszteni.”

(3) A Hpt. 52. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A pénzügyi intézmény a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére

haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletrõl, ha adat merül

fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet)

„a) kábítószerrel visszaéléssel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), kábítószer-kereskedelemmel (Btk. 176–177. §),

kábítószer birtoklásával (Btk. 178–179. §), kóros szenvedélykeltéssel (Btk. 181. §), kábítószer készítésének

elõsegítésével (Btk. 182. §) vagy új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel [1978. évi IV. törvény 283/B. §, illetve Btk. 184. §

(1) bekezdés b) pont],

b) terrorcselekménnyel (1978. évi IV. törvény 261. §, illetve Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének

elmulasztásával (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318. §),

c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel (1978. évi IV. törvény 263. §, illetve Btk. 324. §),

d) lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaéléssel (1978. évi IV. törvény 263/A. §, illetve Btk. 325. §),

e) pénzmosással (1978. évi IV. törvény 303–303/A. §, illetve Btk. 399–400. §),”

(van összefüggésben.)

(4) A Hpt. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A pénzügyi intézmény a megkeresések teljesítése során köteles a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben

és egyéb, a minõsített adat kezelésére vonatkozó jogszabályokban elõírt követelmények betartásával eljárni.”
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271. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Aetv.) 2. § 30. pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„30. nukleáris védettség: azon tevékenységek, eszközök és eljárások összessége, amelyek a szabotázs, a nukleáris

vagy más radioaktív anyaggal elkövetett, a Büntetõ Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) szerinti visszaélés,

közveszélyokozás, környezetkárosítás, illetve jogtalan eltulajdonítás megelõzésére, észlelésére, elhárítására és

következményeinek kezelésére irányulnak;”

(2) Az Aetv. 2. § 35–37. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:)

„35. szabotázs: nukleáris vagy más radioaktív anyag nukleáris létesítmény, radioaktív hulladék átmeneti és végleges

tárolója, valamint a radiológiai következmények szempontjából jelentõs rendszer, rendszerelem ellen irányuló

tevékenységgel szándékosan elkövetett – a Btk., illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl

szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti – közveszély okozása, közérdekû üzem

mûködésének megzavarása vagy kísérletének, elõkészületének, szándékos környezetkárosítás vagy kísérletének

rendkívüli esemény bekövetkezését célzó elkövetése;

36. nukleáris vagy más radioaktív anyaggal elkövetett közveszély okozása, környezetkárosítás:

a) 2013. június 30-ig hatályban volt, az 1978. évi IV. törvény szerinti nukleáris vagy más radioaktív anyaggal elkövetett

szándékos közveszélyokozás (259. §) vagy kísérlete, elõkészülete, továbbá szándékos környezetkárosítás (280. §) vagy

kísérlete,

b) nukleáris vagy más radioaktív anyaggal elkövetett – a Btk. szerinti – szándékos környezetkárosítás (241. §) vagy

kísérlete, továbbá szándékos közveszély okozása (322. §) vagy kísérlete, elõkészülete;

37. nukleáris vagy más radioaktív anyag jogtalan eltulajdonítása:

a) nukleáris vagy más radioaktív anyagnak a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti ellopása

(316. §) vagy elrablása (321. §),

b) nukleáris vagy más radioaktív anyaggal összefüggésben elkövetett, a Btk. szerinti rablás (365. §) vagy lopás (370. §);”

(3) Az Aetv. 11. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nukleáris létesítményben, továbbá a nukleáris létesítmény hatósági ellenõrzésével, tervezésével, építésével,

üzemeltetésével és átalakításával, a nukleáris létesítmény fizikai védelmi rendszerének tervezésével, üzemeltetésével

és karbantartásával, a nukleáris rendszer, rendszerelem karbantartásával, – jogszabályban meghatározott – I., II. és

III. kategóriába tartozó nukleáris, 1-es, 2-es és 3-as veszélyességi kategóriába tartozó zárt radioaktív sugárforrások,

valamint 1-es és 2-es veszélyességi kategóriába tartozó radioaktív hulladékok felhasználásával, tárolásával, szállításával,

szállítmányok kísérésével, valamint ezek fizikai védelmi rendszerének tervezésével, üzemeltetésével és karbantartásával

összefüggõ munkakörökben nem foglalkoztatható az a személy:)

„b) akit a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben vagy a Btk.-ban meghatározott alábbi

bûncselekmények elkövetése miatt a bíróság elítélt, és a (4) bekezdésben meghatározott idõtartam még nem telt el:

1. emberiség elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), illetve emberiesség elleni bûncselekmény

(Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet),

2. emberölés (1978. évi IV. törvény 166. §, Btk. 160. §), erõs felindulásban elkövetett emberölés (1978. évi IV. törvény

167. §, Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (1978. évi IV. törvény 168. §, Btk. 162. §), szándékosan elkövetett

súlyos testi sértés, és annak minõsített esetei [1978. évi IV. törvény 170. § (2)–(6) bekezdés, Btk. 164. § (3) és

(6)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (1978. évi IV. törvény 171. §, Btk. 165. §),

3. visszaélés méreggel (1978. évi IV. törvény 265. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §),

visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi

IV. törvény 283/B. §), illetve kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros

szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés

(Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §), méreggel visszaélés (Btk. 188. §),

4. kényszerítés (1978. évi IV. törvény 174. §, Btk. 195. §), személyi szabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 175. §,

Btk. 194. §), emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §, Btk. 190. §), emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §,

Btk. 192. §), illetve emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §),

5. erõszakos közösülés (1978. évi IV. törvény 197. §), szemérem elleni erõszak (1978. évi IV. törvény 198. §),

megtévesztéssel, erõszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel elkövetett kerítés

[1978. évi IV. törvény 207. § (3) bekezdés b) pont], illetve szexuális erõszak (Btk. 197. §), megtévesztéssel, erõszakkal

vagy fenyegetéssel elkövetett kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont],

37488 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám



6. lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 174/A. §, Btk. 215. §), közösség tagja elleni erõszak

(1978. évi IV. törvény 174/B. §, Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való

részvétel jogának megsértése (1978. évi IV. törvény 174/C. §, Btk. 217. §), magánlaksértés bûntette [1978. évi

IV. törvény 176. § (2) bekezdés b) pont, (3)–(4) bekezdés, Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés],

7. visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével

(1978. évi IV. törvény 264/A. §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B. §),

környezetkárosítás [1978. évi IV. törvény 280. § (1) és (2) bekezdés, Btk. 241. § (1) bekezdés], természetkárosítás

[1978. évi IV. törvény 281. § (1)–(3) bekezdés, Btk. 242. § (1)–(2) bekezdés, 243. § (1)–(2) bekezdés], veszélyes hulladékra

elkövetett, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése [1978. évi IV. törvény 281/A. § (2) bekezdés, Btk. 248. §

(2) bekezdés], illetve ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés [Btk. 249. § (1) bekezdés], radioaktív anyaggal visszaélés

(Btk. 250. §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251. §), atomenergia alkalmazásával visszaélés

(Btk. 252. §),

8. állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet, Btk. XXIV. Fejezet),

9. visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal (1978. évi IV. törvény 221. §), visszaélés bizalmas minõsítésû

adattal (1978. évi IV. törvény 222. §), illetve minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §),

10. hivatali bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím Btk. XXVIII. Fejezet),

11. hivatalos személy elleni bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím, Btk. XXIX. Fejezet),

12. közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259. § (1)–(3) és (5) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása

(1978. évi IV. törvény 260. §, Btk. 323. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §, Btk. 314–316. §), légi jármû,

vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése (1978. évi

IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés

lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §,

Btk. 321. §), illetve terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §),

jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(4) bekezdés], robbanóanyaggal vagy

robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §),

13. nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. §, Btk. 327. §), visszaélés haditechnikai

termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), visszaélés

nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), illetve nemzetközi szerzõdés által tiltott

fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §),

haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs felhasználású termékkel visszaélés

(Btk. 330. §),

14. rémhírterjesztés (1978. évi IV. törvény 270. §, Btk. 337. §), közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §,

Btk. 338. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §, Btk. 339. §),

15. embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §, Btk. 353. §),

16. rablás (1978. évi IV. törvény 321. §, Btk. 365. §), kifosztás (1978. évi IV. törvény 322. §, Btk. 366. §), zsarolás (1978. évi

IV. törvény 323. §, Btk. 367. §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §, Btk. 368. §),

17. lopás (1978. évi IV. törvény 316. §, Btk. 370. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §, Btk. 372. §), csalás (1978. évi

IV. törvény 318. §, Btk. 373. §), hûtlen kezelés (1978. évi IV. törvény 319. §, Btk. 376. §), hanyag kezelés (1978. évi

IV. törvény 320. §, Btk. 377. §), rongálás (1978. évi IV. törvény 324. §, Btk. 371. §), orgazdaság (1978. évi IV. törvény 326. §,

Btk. 379. §), jármû önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327. §, Btk. 380. §), illetve információs rendszer

felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §),

18. pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. §, Btk. 389. §), pénzhamisítás elõsegítése (1978. évi IV. törvény 304/A. §,

Btk. 390. §),

19. a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet,

20. költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 310. §, Btk. 396. §),

21. pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. §, Btk. 399. §),

22. számítástechnikai rendszer és adatok elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 300/C. §), számítástechnikai

rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (1978. évi IV. törvény 300/E. §), illetve információs rendszer

vagy adat megsértése (Btk. 423. §), információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (Btk. 424. §)

vagy

23. bûnszervezet keretében elkövetett bûntett;”
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(4) Az Aetv. 21. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések tulajdonjogának átruházására irányuló szerzõdés nem

hagyható jóvá,

a) ha a tulajdont szerzõ természetes személyt, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal

rendelkezõ valamely tagját a bíróság]

„ab) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 259. § (4) bekezdésében, a 260. § (6) bekezdésében,

a 264. § (4) bekezdésében, a 264/C. § (4) bekezdésében, a 280. § (3) bekezdésében, a 281. § (4) bekezdésében és

a 281/A. § (3) bekezdésében meghatározott bûncselekmény, illetve a Btk. 241. § (2) bekezdésében, 242. §

(3) bekezdésében, 243. § (3) bekezdésében, 248. § (3) bekezdésében, 249. § (2) bekezdésében, 250. §

(4) bekezdésében, 322. § (5) bekezdésében, 323. § (5) bekezdésében vagy 326. § (7) bekezdésében meghatározott

bûncselekmény miatt”

(jogerõsen elítélte, és a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, valamint)

(5) Az Aetv. 30. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nukleáris védettség biztosítja)

„a) a nukleáris és más radioaktív anyagok jogtalan eltulajdonításának, a Btk. szerinti radioaktív anyaggal visszaélés

(250. §), a szabotázs, valamint a nukleáris vagy más radioaktív anyaggal való közveszély okozása, környezetkárosítás

elkövetésének megelõzését;”

(6) Az Aetv. 66/A. § a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 2013. július 1-jét megelõzõen már foglalkoztatottak tekintetében a visszaélés új pszichoaktív anyaggal

bûncselekmény esetében csak a 2013. július 1-jét követõ elkövetést vagy emiatt indult büntetõeljárást lehet

figyelembe venni.”

272. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §

b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„b) fiatalkorú: az a személy, aki a szabálysértés elkövetésekor 14. évét, bûncselekmény elkövetésekor 12. évét – illetve

2013. június 30-át megelõzõen elkövetett bûncselekmény esetén a 14. évét – betöltötte, de 18. évét még nem,”

(2) A Gyvt. 11/A. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem lehet gyermekjogi képviselõ az a személy,)

„b) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben megállapította a 2013. június 30-ig

hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény XII. fejezet I. címében meghatározott élet, testi

épség és egészség elleni bûncselekmény, II. címében meghatározott egészségügyi beavatkozás, orvostudományi

kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bûncselekmény, kényszerítés, a lelkiismeret és vallásszabadság

megsértése, közösség tagja elleni erõszak, személyi szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem,

zaklatás, magántitok megsértése, visszaélés személyes adattal, visszaélés közérdekû adattal, XIV. fejezetében

meghatározott házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bûncselekmény, embercsempészet, XV. fejezet

V. címében meghatározott hivatalos személy elleni bûncselekmény és VI. címében meghatározott igazságszolgáltatás

elleni bûncselekmény, XVI. fejezet II–IV. címében meghatározott köznyugalom, közbizalom és közegészség elleni

bûncselekmény, lopás, sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, orgazdaság, illetve

a 2012. évi C. törvény XV. Fejezetében meghatározott élet, testi épség és egészség elleni bûncselekmény,

XVI. Fejezetében meghatározott egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bûncselekmény, XVII. Fejezetében

meghatározott egészséget veszélyeztetõ bûncselekmény, emberrablás, emberrablás feljelentésének elmulasztása,

emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, kényszerítés, a lelkiismeret és vallásszabadság megsértése,

közösség tagja elleni erõszak, az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése, személyes adattal visszaélés,

közérdekû adattal visszaélés, zaklatás, magántitok megsértése, XIX. Fejezetében meghatározott nemi élet szabadsága

és nemi erkölcs elleni bûncselekmény, XX. Fejezetében meghatározott gyermekek érdekét sértõ és család elleni

bûncselekmény, környezetkárosítás, természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, ózonréteget

lebontó anyaggal visszaélés, XXVI. Fejezetében meghatározott igazságszolgáltatás elleni bûncselekmény,

XXIX. Fejezetében meghatározott hivatalos személy elleni bûncselekmény, XXXII. Fejezetében meghatározott

köznyugalom elleni bûncselekmény, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény,

embercsempészet, járványügyi szabályszegés, rablás, kifosztás, zsarolás, lopás, sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés,

hanyag kezelés, orgazdaság vagy olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el
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ba) ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított

tizenkét évig,

bb) öt évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,

bc) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

bd) közérdekû munka vagy pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

be) végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig,”

273. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 34. § (12) bekezdés b) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Vezetõ tisztségviselõvé nem választható olyan személy, aki)

„b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság a

ba) 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott

visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott

terjesztésû minõsítésû adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ

körülmény elhallgatása, bûnpártolás, a XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni

bûncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben

részvétel, önbíráskodás, a XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, a XVII. fejezetben

meghatározott gazdasági bûncselekmény, a XVIII. fejezetben meghatározott vagyon elleni bûncselekmény,

bb) Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság

félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,

XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében

meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény vagy XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény,

elkövetése miatt jogerõs ítéletben megállapította, addig az idõpontig, amíg az e tényre vonatkozó adat kezelését

a bûnügyi nyilvántartási rendszerben a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai

által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti

biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény elrendeli,”

274. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 59. § (4) bekezdés e) pontjában a „nemi erkölcs elleni bûncselekmény,

kábítószerrel való visszaélés, illetve” szövegrész helyébe az „a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni

bûncselekmény, a kábítószer-kereskedelem, a kábítószer birtoklása, a kóros szenvedélykeltés, a kábítószer

készítésének elõsegítése, az új pszichoaktív anyaggal visszaélés, a 2013. június 30-ig hatályban volt visszaélés

kábítószerrel, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, illetve a” szöveg lép.

275. § A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nem lehet békéltetõ testületi tag, aki

a) a polgári jog szabályai szerint cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes,

b) büntetett elõéletû,

c) büntetlen elõéletû, de akinek a büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõs ítéletében megállapította a 2013.

június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott visszaélés

szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû

minõsítésû adattal, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény

elhallgatása, bûnpártolás, XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény,

VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel,

XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, XVII. fejezetében meghatározott gazdasági

bûncselekmény, XVIII. fejezetében meghatározott vagyon elleni bûncselekmény szándékos elkövetése, illetve

a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény szerinti minõsített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság

félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentõ körülmény elhallgatása, bûnpártolás,

XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmény, bûnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében

meghatározott közbizalom elleni bûncselekmény, XXXV–XXXVII. Fejezetében meghatározott szándékos

bûncselekmény, XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény, vagy olyan bûntett miatt, amelyet

bûnszervezet keretében követett el

ca) ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított

tizenkét évig,
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cb) öt évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,

cc) közérdekû munka vagy pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

cd) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

ce) végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított három évig vagy

d) az (1) bekezdés szerinti, a kijelölés alapjául szolgáló végzettségnek és szakmai gyakorlatnak megfelelõ

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.”

276. § A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 6. §

(3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem lehet fegyveres biztonsági õr,)

„b) akit

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi

IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni bûncselekmény

(1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §, 170. §

(2)–(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont és

(3)–(4) bekezdés], nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. és 198. §, 207. § (3) bekezdés

b) pont], hivatali bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bûncselekmények

(1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), közveszélyokozás [1978. évi

IV. törvény 259. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §),

terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény

261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba

kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §),

visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és

szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), bûnszervezetben részvétel

(1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerzõdés által

tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), önbíráskodás (1978. évi

IV. törvény 273. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral

(1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 283/B. §), vagyon elleni

szándékos bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 316–324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati

közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés a) pont és (4)–(5) bekezdés,

valamint 1978. évi IV. törvény 355. § (2) bekezdés a) pont] alapján,

bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni

bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs

felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §

(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-kereskedelem

(Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–180. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének

elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés

(Btk. 184. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem

(Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erõszak (Btk. 197. §),

kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], a lelkiismereti és a vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja

elleni erõszak (Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel

jogának megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés], radioaktív

anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bûncselekmény

(Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316. §),

terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármû hatalomba

kerítése (Btk. 320. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(3) bekezdés],

közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés

(Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés

(Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs

felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), garázdaság (Btk. 339. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni

erõszakos bûncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (Btk. 370–376. § és
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379–380. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 434. §

(2) bekezdés a) pont és (3)–(4) bekezdés, 445. § (2) bekezdés a) pont] alapján vagy

bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,

elítélték, és a (4) bekezdésben meghatározott idõtartam még nem telt el;”

277. § (1) A szervezett bûnözés, valamint azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó

törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Szbtv.) 4. § p)–s) pontja helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)

„p) kábítószer-kereskedelemmel függ össze:

pa) a 2013. június 30-ig hatályban volt, az ország területére behozatallal, az ország területérõl kivitellel, az ország

területén átvitellel, kínálással, átadással, forgalomba hozatallal, illetve kereskedéssel elkövetett, a Büntetõ

Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 282–282/C. §-ába ütközõ visszaélés

kábítószerrel, valamint 283/B. §-ába ütközõ visszaélés új pszichoaktív anyaggal,

pb) a kínálással, átadással, forgalomba hozatallal, illetve kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem, kábítószer

készítésének elõsegítése vagy új pszichoaktív anyaggal visszaélés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi

C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 176–177. §, 182. §, 184. §], az ország területére behozatallal, az ország területérõl

kivitellel, illetve az ország területén átvitellel elkövetett kábítószer birtoklása, kábítószer készítésének elõsegítése vagy

új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 178–179. §, 182. §, 184. §);

q) bûnös kapcsolat: a felderítés alá vont személlyel való olyan kapcsolat, amely tekintetében

qa) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 326. §-ába ütközõ orgazdaság vagy a 244. §-ába ütközõ

bûnpártolás,

qb) bûnpártolás (Btk. 282. §) vagy orgazdaság (Btk. 379. §)

bûncselekményének gyanúja merül fel;

r) illegális fegyverkereskedelemmel függ össze:

ra) a 2013. június 30-ig hatályban volt visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés

robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §),

rb) a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §) és a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés

(Btk. 325. §);

s) szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény:

sa) a 2013. június 30-ig hatályban volt emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §) bûntette, valamint az

emberkereskedelem (Btk. 192. §),

sb) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 250–254. §-aiba ütközõ vesztegetés minõsített esetei

bûntette, 255. §-ába ütközõ vesztegetés bûntette, 256. §-ába ütközõ befolyással üzérkedés minõsített eseteinek

bûntette, valamint 258/B–258/D. §-aiba ütközõ vesztegetés nemzetközi kapcsolatban minõsített eseteinek bûntette,

illetve a vesztegetés, a vesztegetés elfogadása, a hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés elfogadása minõsített

esetei (Btk. 290–291. és 293–294. §), a vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), a vesztegetés

elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), a befolyással üzérkedés minõsített esetei (Btk. 299–300. §),

sc) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 263/C. §-ába ütközõ bûnszervezetben részvétel, illetve

a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §),

sd) bûnszervezetben elkövetett, ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos

bûncselekmények,

se) a bûnszövetségben elkövetett,

1. 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet,

2. 2013. június 30-ig hatályban volt emberi test tiltott felhasználása [1978. évi IV. törvény 173/I. § (3) bekezdés b) pont],

emberrablás [1978. évi IV. törvény 175/A. § (2) bekezdés a) pont], közérdekû üzem mûködésének megzavarása

[1978. évi IV. törvény 260. § (2) bekezdés], visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel [1978. évi IV. törvény

263. § (3) bekezdés b) pont], visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével [1978. évi IV. törvény 264/A. §

(2) bekezdés], egyedi azonosító jel meghamisítása [1978. évi IV. törvény 277/A. § (2) bekezdés b) pont],

bélyeghamisítás [1978. évi IV. törvény 307. § (3) bekezdés a) pont], költségvetési csalás [1978. évi IV. törvény 310. §

(3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés b) pont, (5) bekezdés b) pont], készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés

[1978. évi IV. törvény 313/C. § (4) bekezdés b) pont, (5) bekezdés b) pont], rablás [1978. évi IV. törvény 321. §

(3) bekezdés c) pont, (4) bekezdés b) és c) pont], illetve zsarolás [1978. évi IV. törvény 323. § (2) bekezdés a) pont],
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3. emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3) bekezdés c) pont], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés b) pont],

nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés [Btk. 251. § (2) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének

megzavarása [Btk. 323. § (2) bekezdés b) pont], robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés [Btk. 324. §

(2) bekezdés], egyedi azonosító jellel visszaélés [Btk. 347. § (2) bekezdés], rablás [Btk. 365. § (3) bekezdés d) pont,

(4) bekezdés b) pont], zsarolás [Btk. 367. § (2) bekezdés a) pont], információs rendszer felhasználásával elkövetett

csalás [Btk. 375. § (2)–(5) bekezdés], bélyeghamisítás [Btk. 391. § (3) bekezdés b) pont], készpénz-helyettesítõ fizetési

eszközzel visszaélés [Btk. 393. § (2) bekezdés], költségvetési csalás [Btk. 396. § (3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés

b) pont, (5) bekezdés b) pont],

sf) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 259. §-ába ütközõ közveszélyokozás bûntette, 261. §-ába

ütközõ terrorcselekmény bûntette, 262. §-ába ütközõ légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges

áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése bûntette, 263/A. §-ának (1) és (3) bekezdésébe ütközõ visszaélés

lõfegyverrel vagy lõszerrel bûntette, 263/B. §-ába ütközõ visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással,

illetõleg kettõs felhasználású termékkel, 264. §-ába ütközõ visszaélés radioaktív anyaggal bûntette, 264/C. §-ába

ütközõ visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel bûntette, 270/A. § (3) bekezdésébe ütközõ közveszéllyel

fenyegetés bûntette, 274. § (1) bekezdésébe ütközõ közokirat-hamisítás bûntette, 282–282/B. §-ába ütközõ visszaélés

kábítószerrel, 283/B. §-ába ütközõ visszaélés új pszichoaktív anyaggal, illetve a kábítószer-kereskedelem

(Btk. 176–177. §), a kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), a kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), a kábítószer

készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), az új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §), a radioaktív anyaggal

visszaélés [Btk. 250. § (1)–(4) bekezdés], a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének

elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §),

a közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(4) bekezdés], a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés [Btk. 325. § (1) és

(3) bekezdés], a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés [Btk. 326. § (1)–(6) bekezdés], a haditechnikai

termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §),

a közveszéllyel fenyegetés [Btk. 338. § (2) bekezdés], a közokirat-hamisítás [Btk. 342. § (1) bekezdés],

sg) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 303–303/A. §-ába ütközõ pénzmosás bûntette, 304. §-ába

ütközõ pénzhamisítás bûntette és 304/A. §-ába ütközõ pénzhamisítás elõsegítésének vétsége, illetve a pénzhamisítás

(Btk. 389. §), a pénzhamisítás elõsegítése (Btk. 390. §), a pénzmosás (Btk. 399–400. §);”

(2) Az Szbtv. 5. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) az üzletet közbiztonsági érdekbõl a büntetõ- vagy

szabálysértési eljárás befejezéséig, de legfeljebb egy évi idõtartamra – a nyomozó, illetve a szabálysértési hatóság

kezdeményezésére – ideiglenesen bezárathatja, ha megállapítja, hogy az üzlet mûködésével összefüggésben az üzlet

üzemeltetõjével vagy foglalkoztatottjával szemben

a) 2013. június 30-ig hatályban volt önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), csalás (1978. évi IV. törvény 318. §),

rablás (1978. évi IV. törvény 321. §), kifosztás (1978. évi IV. törvény 322. §), zsarolás (1978. évi IV. törvény 323. §),

b) rablás (Btk. 365. §), kifosztás (Btk. 366. §), zsarolás (Btk. 367. §), önbíráskodás (Btk. 368. §), csalás (Btk. 373. §)

elkövetése miatt büntetõ-, illetve szabálysértési eljárás indult.

(2) A jegyzõ, a nyomozó, illetve a szabálysértési hatóság javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott érdekbõl és

idõtartamra az üzletet ideiglenesen akkor is bezárhatja, ha az üzlet mûködésével összefüggésben

a) 2013. június 30-ig hatályban volt emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §), emberkereskedelem (1978. évi

IV. törvény 175/B. §), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), üzletszerû kéjelgés elõsegítése (1978. évi

IV. törvény 205. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §), visszaélés

kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/B. §), vagy a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény

(a továbbiakban: 1999. évi LXIX. törvény) 143. §-ában meghatározott tiltott kéjelgés, valamint a szexuális

szolgáltatásra való felhívás tilalma (1999. évi LXIX. törvény 144. §),

b) kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros szenvedélykeltés

(Btk. 181. §), kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberkereskedelem

(Btk. 192. §), kerítés (Btk. 200. §), prostitúció elõsegítése (Btk. 201. §), kitartottság (Btk. 202. §), embercsempészés

(Btk. 353. §), vagy a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló

2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 172. §-ában meghatározott tiltott kéjelgés, valamint a szexuális

szolgáltatásra való felhívás tilalma (Sztv. 184. §)

miatt indul büntetõ- vagy szabálysértési eljárás.”
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278. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A nyilvántartó a büntetõeljárás jogerõs lezárásáig vagy annak megszüntetéséig felfüggeszti a vizsgálónak

a vizsgálói tevékenységre való jogosultságát, ha vele szemben

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni, a közbizalom elleni vagy vagyon elleni,

b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény XXVII., XXXIII. vagy XXXV–XXXVII. Fejezetében meghatározott

bûncselekmény miatt büntetõeljárás indult.”

279. § (1) Az egyes elkobzott dolgok közérdekû felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény (a továbbiakban: 2000. évi

XIII. törvény) 2. § (2) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben meghatározott feltétel megléte esetén nincs helye olyan elkobzott dolog közérdekû felhasználásának,]

„a) amelyet azért koboztak el, mert birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti vagy jogszabályba ütközik [a Büntetõ

Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 77. § (1) bekezdés b) pont,

a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 20. § (1) bekezdés a) pont, illetve a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló

2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 72. § (1) bekezdés d) pont, a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és

a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 18. § (1) bekezdés b) pont],

b) amelyet

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt rossz minõségû termék forgalomba hozatala (1978. évi IV. törvény 292. §), illetve

e bûncselekmény szabálysértési alakzata miatt koboztak el, feltéve, hogy a termék rendeltetésszerûen nem

használható, továbbá amelyet bitorlás (1978. évi IV. törvény 329. §), szerzõi vagy szomszédos jogok megsértése

(1978. évi IV. törvény 329/A. §), szerzõi vagy szomszédos jog védelmét biztosító mûszaki intézkedés kijátszása

(1978. évi IV. törvény 329/B. §), jogkezelési adat meghamisítása (1978. évi IV. törvény 329/C. §) miatt, valamint amelyet

iparjogvédelmi jogok megsértése (1978. évi IV. törvény 329/D. §), illetve e bûncselekmény szabálysértési alakzata

miatt,

bb) bitorlás (Btk. 384. §), szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §), védelmet biztosító

mûszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §), jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387. §), iparjogvédelmi jogok

megsértése (Btk. 388. §) vagy – feltéve, hogy a termék rendeltetésszerûen nem használható – rossz minõségû termék

forgalomba hozatala (Btk. 415. §), illetve e bûncselekmények szabálysértési alakzata miatt

koboztak el,”

(2) A 2000. évi XIII. törvény 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az 1–5. §-ban foglaltakat a 2013. június 30-ig hatályban volt áru hamis megjelölése (1978. évi IV. törvény 296.) és

a versenytárs utánzása (Btk. 419. §), illetve e bûncselekmény szabálysértési alakzata miatt elkobzott dolog közérdekû

felhasználására az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A közérdekû felhasználásnak – az 1. §-ban foglaltakon túl – akkor van helye, ha az áru hamis megjelölésével vagy

a versenytárs utánzásával jogaiban megsértett személy (a továbbiakban: jogosult) a közérdekû felhasználáshoz

hozzájárult, illetve ennek hiányában abban az esetben, ha az elkobzott dolog jogsértõ mivoltától megfosztható és

errõl a bíróság rendelkezett. A jogosult hozzájárulásának beszerzése, illetve a bíróság eljárásának kezdeményezése az

erre kijelölt szerv feladata.”

280. § A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 34. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem lehet hajóparancsnok, aki)

„b) büntetlen elõéletû, de akinek büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõs ítéletében megállapította

ba) a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet,

bb) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény X. fejezetében

meghatározott állam elleni bûncselekmény, XI. fejezetében meghatározott emberiség elleni bûncselekmény,

emberölés, erõs felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közremûködés, 170. § (2)–(6) bekezdése

szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kényszerítés, lelkiismereti és vallásszabadság

megsértése, közösség tagja elleni erõszak, egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való

részvétel jogának megsértése, személyi szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, 176. § (2) bekezdés

b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti magánlaksértés, vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése, 189. §

(2) bekezdése szerinti jármûvezetés tiltott átengedése, erõszakos közösülés, szemérem elleni erõszak, 207. §

(3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, XV. fejezet IV. címében meghatározott hivatali bûncselekmény, V. címében

meghatározott hivatalos személy elleni bûncselekmény, embercsempészés, visszaélés szigorúan titkos és titkos
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minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsítésû adattal, 259. §

(1)–(3) bekezdés szerinti közveszélyokozás, közérdekû üzem mûködésének megzavarása, terrorcselekmény,

nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges

áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, visszaélés

lõfegyverrel vagy lõszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású

termékkel, bûnszervezetben részvétel, a visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott

fegyverrel, közveszéllyel fenyegetés, garázdaság, önbíráskodás, közokirat-hamisítás, visszaélés kábítószerrel,

visszaélés kábítószer-prekurzorral, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, számítástechnikai rendszer és adatok elleni

bûncselekmény, számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása, pénzhamisítás,

pénzhamisítás elõsegítése, költségvetési csalás, készpénz-helyettesítõ eszköz hamisítása, visszaélés

készpénz-helyettesítõ eszközzel, lopás, sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás,

orgazdaság, jármû önkényes elvétele miatt,

bc) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény XIII. Fejezetében meghatározott emberiesség elleni

bûncselekmény, XIV. Fejezetében meghatározott háborús bûncselekmény, emberölés, erõs felindulásban elkövetett

emberölés, öngyilkosságban közremûködés, 164. § (3)–(8) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében

elkövetett veszélyeztetés, kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer

készítésének elõsegítése, kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, emberrablás,

emberrablás feljelentésének elmulasztása, emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, kényszerítés,

szexuális erõszak, 200. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kerítés, lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, közösség

tagja elleni erõszak, az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának

megsértése, 221. § (2) bekezdés b) pontja vagy (3)–(4) bekezdése szerinti magánlaksértés, vasúti, légi vagy vízi

közlekedés veszélyeztetése, 238. § (2) bekezdése szerinti jármûvezetés tiltott átengedése, radioaktív anyaggal

visszaélés, XXIV. Fejezetében meghatározott állam elleni bûncselekmény, minõsített adattal visszaélés,

XXVIII. Fejezetében meghatározott hivatali bûncselekmény, XXIX. Fejezetében meghatározott hivatalos személy elleni

bûncselekmény, terrorcselekmény, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása, terrorizmus finanszírozása, jármû

hatalomba kerítése, bûnszervezetben részvétel, 322. § (1)–(3) bekezdése szerinti közveszély okozása, közérdekû üzem

mûködésének megzavarása, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés, lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés,

nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, nemzetközi

gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása, haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés,

kettõs felhasználású termékkel visszaélés, közveszéllyel fenyegetés, garázdaság, közokirat-hamisítás,

embercsempészés, rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás, lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, információs rendszer

felhasználásával elkövetett csalás, hûtlen kezelés, orgazdaság, jármû önkényes elvétele, pénzhamisítás, pénzhamisítás

elõsegítése, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítása, készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés,

költségvetési csalás, információs rendszer vagy adat megsértése, információs rendszer védelmét biztosító technikai

intézkedés kijátszása miatt,

bd) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,

szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén

a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ

végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, szándékos bûncselekmény miatt

kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, szándékos

bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától

számított nyolc évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén

a mentesítés beálltától számított három évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott foglalkozástól eltiltás vagy

jármûvezetéstõl eltiltás végrehajtása befejezésétõl vagy végrehajthatóságának megszûnésétõl számított öt évig,

gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott foglalkozástól eltiltás vagy jármûvezetéstõl eltiltás végrehajtása

befejezésétõl vagy végrehajthatóságának megszûnésétõl számított három évig,”

281. § A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

282. § Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggõ elítélések semmisségének megállapításáról

szóló 2000. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A semmisség igazolása iránti eljárásra a büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (Be.) XVIII. fejezete szerinti Különleges

eljárásoknak a Be. 356. § (2) bekezdésében meghatározott általános rendelkezései irányadók az alábbi eltérésekkel:]
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„a) az eljárás a terhelt halála után az egyeneságbeli rokona és ennek házastársa vagy bejegyzett élettársa, az

örökbefogadó és a nevelõszülõ, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a bejegyzett élettárs, az

élettárs és a jegyes, a házastárs vagy a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér

házastársa és bejegyzett élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) indítványára is megindul;”

283. § Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes

kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény a 12. §-t követõen a következõ 12/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel

egészül ki:

„Eljárás elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele

érdekében
12/A. § (1) Ha büntetõeljárás során a bíróság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendelte el,

a 2. § lc) alpontjában meghatározott szolgáltató az elrendelésrõl szóló határozat kézhezvételétõl számított egy

munkanapon belül intézkedik az elektronikus úton közzétett jogellenes adat visszaállítható módon történõ

eltávolításáról.

(2) Ha büntetõeljárás során a bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, a 2. §

lc) alpontjában meghatározott szolgáltató az elrendelésrõl szóló határozatnak a bírósági végrehajtó általi átadásától

számított egy munkanapon belül intézkedik az elektronikus úton közzétett jogellenes adat végleges módon történõ

eltávolításáról.

(3) Az ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tétel teljesítésére kötelezett köteles a bíróság megnevezésével és

a határozat számának a megjelölésével tájékoztatni a felhasználókat a tartalom eltávolításának vagy a tartalomhoz

hozzáférés megakadályozásának a jogalapjáról.

(4) Ha a bíróság az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetõeljárás befejezésekor az

elektronikus adat visszaállítására kötelezi a szolgáltatót, a szolgáltató az errõl szóló határozat kézhezvételétõl

számított egy munkanapon belül az adatot ismételten hozzáférhetõvé teszi.

(5) A 2. § lc) alpontjában meghatározott szolgáltatóval szemben a bíróság az (1), (2) és (4) bekezdésben meghatározott

kötelezettség elmulasztása miatt a büntetõeljárásról szóló törvényben meghatározott mértékû rendbírságot, illetve

a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott mértékû pénzbírságot szabhat ki.”

284. § (1) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 296/B. § (7) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(7) Az (1a) bekezdés szempontjából az alábbi bûncselekményeket kell figyelembe venni:

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi

IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bûncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §),

a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény. 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra

felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bûnpártolás

(1978. évi IV. törvény 244. §), a 1978. évi IV. törvény. XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott

bûncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas

jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi

IV. törvény 263. §), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai

termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),

a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi

IV. törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), az

önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), a 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. címében meghatározott

bûncselekmények, továbbá a 1978. évi IV. törvény XVII. fejezetében és XVIII. fejezetében meghatározott

bûncselekmények,

b) az atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád

[Btk. 268. § (1)–(4) bekezdés], a hatóság félrevezetése [Btk. 271. § (1) bekezdés], a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hamis

tanúzásra felhívás (Btk. 276. §), a mentõ körülmény elhallgatása [Btk. 281. § (1) bekezdés], a bûnpártolás (Btk. 282. §),

a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény

feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése

(Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §),

a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés
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(Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §),

a kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), a Btk. XXXIII., továbbá XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott

bûncselekmények.”

(2) A Tpt. 1. számú melléklet 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. Btk.: a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény,”

285. § A bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló 2002. évi LIV. törvény 3. melléklete helyébe az 5. melléklet

lép.

286. § (1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 3. § (1) bekezdés

96. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„96. büntetlen elõéletû: akinek e törvényben külön nevesített tevékenység végzéséhez és vezetõ állás betöltéséhez

feltétel a büntetlen elõélet, annak büntetlen elõéletét

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi

IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bûncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §),

a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra

felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bûnpártolás

(1978. évi IV. törvény 244. §), az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott

bûncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas

jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi

IV. törvény 263. §), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai

termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),

a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi

IV. törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), az

önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. címében, továbbá XVII. és

XVIII. fejezetében meghatározott bûncselekmények,

b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti atomenergia alkalmazásával

visszaélés (Btk. 252. §), minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád [Btk. 268. § (1)–(4) bekezdés], a hatóság

félrevezetése [Btk. 271. § (1) bekezdés], a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §), a mentõ

körülmény elhallgatása [Btk. 281. § (1)–(2) bekezdés], a bûnpártolás (Btk. 282. §), XXVII. Fejezetében meghatározott

bûncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §),

a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel

(Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés

(Btk. 325. §), a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom

megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §),

a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés

(Btk. 330. §), illetve XXXIII. és XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények

tekintetében kell – a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar

állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok

nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal –

igazolnia.”

(2) A Bit. 83. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Akivel szemben

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, XVII. és XVIII. fejezetében,

b) a Btk. XXVII. vagy XXXV–XLIII. Fejezetében

meghatározott bûncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, vagy külföldön az illetékes hatóság vádat emelt olyan

bûncselekmény miatt, amely az 1978. évi IV. törvény XVII. vagy XVIII. fejezete szerint 2013. június 30-ig büntetendõ

volt, vagy a Btk. XXXV–XLIII. Fejezetében foglaltak szerint büntetendõ, a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig vezetõ

állású személyként nem foglalkoztatható, illetve az ilyen feladatok általa történõ ellátását fel kell függeszteni.”
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(3) A Bit. 157. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat

és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy

a biztosítási ügylet

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új

pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,

lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett

bûncselekménnyel,

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer

készítésének elõsegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény

feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,

lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett

bûncselekménnyel

van összefüggésben.”

287. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 164. § (1a) bekezdés a) és b) pontja helyébe

a következõ rendelkezések lépnek:

(A bíróság által jogerõsen megállapított)

„a) csalás (Btk. 373. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §),

b) a 2013. június 30-ig hatályban volt költségvetési csalás, csalás,”

(esetén, ha azt adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el, az adó megállapításához való jog nem évül el

mindaddig, amíg a bûncselekmény büntethetõsége el nem évül.)

(2) Az Art.

a) 40. § (2) bekezdésében a „(Btk. 310. §)” szövegrész helyébe a „[Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény

(a továbbiakban: Btk.) 396. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi

IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 310. §]”,

b) 40. § (3) bekezdésében a „(Btk. 310. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 396. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt

1978. évi IV. törvény 310. §)”,

c) 164. § (1b) bekezdés b) pontjában a „Btk. 71. §-ában” szövegrész helyébe a „Btk. 64. §-ában, illetve a 2013.

június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 71. §-ában”

szöveg lép.

288. § (1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 1. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal

egészül ki:

(E törvény hatálya kiterjed)

„e) a 159/B. § és a 182. § (3) bekezdés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló törvényben meghatározott keresõ-

és gyorsítótárolás szolgáltatást végzõ közvetítõ szolgáltatókra (a továbbiakban együtt: keresõ- és

gyorsítótár-szolgáltatók).”

(2) Az Eht. 10. § (1) bekezdése a következõ 28. ponttal egészül ki:

(A Hatóság)

„28. szervezi és ellenõrzi az elektronikus hírközlõ hálózat útján közzétett adat büntetõ ügyben elrendelt ideiglenes

vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását, és ennek érdekében mûködteti a központi elektronikus

hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát.”

(3) Az Eht. a 92. §-t követõen a következõ 92/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Együttmûködés elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében
92/A. § (1) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ

szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló törvényben meghatározott egyszerû adatátvitelt és hozzáférést biztosító

közvetítõ szolgáltatást végzõ elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: hozzáférést biztosító elektronikus

hírközlési szolgáltató) a Hatóság értesítését követõen köteles haladéktalanul, de legkésõbb egy munkanapon belül

a büntetõ ügyben eljáró bíróság által az elektronikus hírközlõ hálózat útján közzétett adathoz való hozzáférés

megakadályozásával elrendelt ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételt teljesíteni.
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(2) Ha a Hatóság azt észleli, hogy a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató nem teljesíti az (1) bekezdés

szerinti kötelezettségét, annak haladéktalan teljesítésére hívja fel, ha a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési

szolgáltató a kötelezettségének a felhívás ellenére nem tesz eleget, a Hatóság ezt jelzi a bíróságnak.

(3) A bíróság a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben a büntetõeljárásról szóló

törvényben meghatározott mértékû rendbírságot szabhat ki.

(4) A hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a bíróság megnevezésével és a határozat

számának a megjelölésével tájékoztatni a felhasználókat a tartalomhoz való hozzáférés ideiglenes vagy végleges

megakadályozásának a jogalapjáról.”

(4) Az Eht. a 159/A. §-t követõen a következõ alcímmel és 159/B. §-sal egészül ki:

„A Hatóság közremûködése az elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételében
159/B. § (1) A Hatóság a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 158/D. § (5) bekezdése és 596/A. § (6) bekezdése

alapján szervezi és ellenõrzi a büntetõ ügyben a bíróság által elrendelt elektronikus adat ideiglenes és végleges

hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását.

(2) A bíróság elektronikus úton megküldött értesítése alapján a Hatóság a bíróság elektronikus adat ideiglenes vagy

végleges hozzáférhetetlenné tételérõl szóló rendelkezését kizárólag elektronikus úton közli a hozzáférést biztosító

elektronikus hírközlési szolgáltatókkal.

(3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladat végrehajtása érdekében mûködteti a központi elektronikus

hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát (a továbbiakban: KEHTA), és a mûködtetés céljából feldolgozza az

oda bevitt adatokat. A KEHTA adatai nem nyilvánosak, azokba csak a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság és az

Országgyûlés illetékes bizottságának a tagjai tekinthetnek be.

(4) A bíróság elektronikus úton megküldött értesítése alapján a Hatóság a KEHTA-ban rögzíti

a) az eljáró bíróság megnevezését és a határozat számát,

b) az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról, illetve a megakadályozás megszüntetésérõl szóló

rendelkezést,

c) az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatokat.

(5) A Hatóság a hiányosan megküldött értesítéssel kapcsolatosan az adatok pótlása érdekében a bíróságot

elektronikus úton megkeresi, továbbá jelzi a bíróságnak, ha a rendelkezés végrehajtása a megadott adattartalommal

az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára kétséges lehet.

(6) A hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a keresõ- és gyorsítótár-szolgáltatók kötelesek

a KEHTA-hoz csatlakozni abból a célból, hogy a bíróság elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról,

illetve a megakadályozás megszüntetésérõl rendelkezõ határozatainak eleget tegyenek, illetve a végrehajtást

a hozzáférhetetlenné tett adatra irányuló keresés eredményeként találat vagy a tárolt változat elérhetõségének nem

biztosításával elõsegítsék.

(7) A KEHTA és a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók, illetve a keresõ- és gyorsítótár-szolgáltatók

közötti adatcsere elektronikus formában, hitelesített adatkapcsolat útján történik. A bíróság és a Hatóság közötti

elektronikus kapcsolattartás biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján történik.

(8) A Hatóság a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a keresõ- és gyorsítótár-szolgáltató

kérésére technikai segítséget nyújt a határozatok végrehajtásához szükséges technikai környezet biztosításában.

(9) A Magyarország területén található adatkicserélõ központok, így különösen a Budapest Internet Exchange (BIX)

kötelesek közremûködni az e § szerinti intézkedések végrehajtásában.

(10) A Hatóság ajánlást adhat ki a jelen § szerinti hozzáférhetetlenné tételi kötelezettség teljesítésének módjára

vonatkozó legjobb gyakorlatokról, illetve felhasználói segítséget nyújt a bíróság, a hozzáférést biztosító elektronikus

hírközlési szolgáltatók és a keresõ- és gyorsítótár-szolgáltatók számára a KEHTA kezeléséhez.”

(5) Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következõ 33. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)

„33. a 159/B. § szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatók és a keresõ- és gyorsítótár-szolgáltatók KEHTA-hoz való

kapcsolódásának és elektronikus kapcsolattartásának részletes szabályait.”

(6) Az Eht. 156. § (8) bekezdésében az „iránymutatást” szövegrész helyébe az „ajánlást” szöveg lép.
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289. § A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. § (3) bekezdés 16. pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„16. gazdasági tevékenységével összefüggõ súlyos bûncselekmény: e törvény, illetve az EK végrehajtási rendelet 14f. cikk

b) pontjának alkalmazásában a kérelmezõ gazdasági tevékenységével összefüggõ súlyos bûncselekmény alatt a 2013.

június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 216/B. § (2) bekezdésében, 218. §

(1)–(3) bekezdésében, 253. § (1)–(3) bekezdésében, 254. §-ában, 256. § (1)–(3) bekezdésében, 258/B. §

(1)–(3) bekezdésében, 258/C. §-ában, 258/E. §-ában, 261/A. § (1)–(3) bekezdésében, 263/B. § (1) és (3) bekezdésében,

264/C. § (1) és (3) bekezdésében, 274. § (1) bekezdésében, 276. §-ában, 277. § (1) bekezdésében, 277/A. §-ában,

278. §-ában, 281/A. § (1)–(2) bekezdésében, 282/A. § (1) és (3) bekezdésében, 283/A. § (1) bekezdésében, 317. § (1) és

(4)–(7) bekezdésében, 318. § (1) és (4)–(7) bekezdésében, 326. § (1) és (4)–(6) bekezdésében, valamint a XVII.

Fejezetében meghatározott bûncselekményeket, illetve a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény 155. §

(1) bekezdésében, 176. § (1) és (3) bekezdésében, 183. § (1) bekezdésében, 248. § (1)–(2) bekezdésében, 290. §

(1)–(4) bekezdésében, 293. § (1)–(4) bekezdésében, 299–300. §-ában, 326. § (1) és (4)–(5) bekezdésében, 327. §

(1)–(3) bekezdésében, 329. § (1) és (3) bekezdésében, 330. § (1)–(2) bekezdésében, 342. § (1) bekezdésében,

345. §-ában, 346. § (1) bekezdésében, 347. § (1)–(2) bekezdésében, 353. § (1)–(3) bekezdésében, 358. §

(2) bekezdésében, 372. § (1) és (3)–(6) bekezdésében, 373. § (1) és (3)–(6) bekezdésében, 379. § (1) és

(3)–(6) bekezdésében, valamint XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekményeket kell érteni. Jogi

személy gazdálkodó esetén további feltétel, hogy a fenti bûncselekmények elkövetése az AEO-tanúsítvány iránti

kérelmet benyújtó gazdasági szereplõ javára a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl

szóló 2001. évi CIV. törvény 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott vagyoni elõny szerzését célozta vagy

eredményezte és a bûncselekményt az AEO-tanúsítvány iránti kérelmet benyújtó gazdasági szereplõ

a) ügyvezetésre vagy képviseletre feljogosított tagja vagy tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának tagja, illetve ezek

megbízottja az AEO-tanúsítvány iránti kérelmet benyújtó gazdasági szereplõ tevékenységi körében követte el,

b) tagja vagy alkalmazottja az AEO-tanúsítvány iránti kérelmet benyújtó gazdasági szereplõ tevékenységi körében

követte el, és azt a vezetõ tisztségviselõ felügyeleti vagy ellenõrzési kötelezettségének teljesítése megakadályozhatta

volna.”

290. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: 2003. évi CXXVII. törvény) 35. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nem adható engedély, ha a kérelmezõ természetes személyt vagy a kérelmezõ szervezet vezetõjét, vezetõ

tisztségviselõjét

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi

IV. törvény) szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,

b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében

meghatározott

bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült a büntetett

elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól.”

(2) A 2003. évi CXXVII. törvény 42. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nem adható keretengedély, ha a kérelmezõ természetes személyt vagy a kérelmezõ szervezet vezetõjét, vezetõ

tisztségviselõjét

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,

b) a Btk. XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott

bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült a büntetett

elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól.”

(3) A 2003. évi CXXVII. törvény 48/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az e törvény szerinti engedélyt – kivéve az egyszerûsített adóraktári engedélyt – kérelmezõ természetes személy,

kérelmezõ szervezet vezetõje vagy vezetõ tisztségviselõje az engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg

a vámhatóság részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi

IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni bûncselekmény, illetve a Btk. XXVII. vagy

XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen nem ítélték el, vagy jogerõsen

elítélték, de az engedély iránti kérelem benyújtásakor már mentesült a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos

következmények alól, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv
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a vámhatóság részére – annak az e törvény szerinti engedély birtokában folytatható tevékenység engedélyezése iránti

kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”

(4) A 2003. évi CXXVII. törvény 59. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Nem adható felhasználói engedély, ha a kérelmezõ természetes személyt vagy a kérelmezõ szervezet vezetõjét,

vezetõ tisztségviselõjét

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,

b) a Btk. XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott

bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült a büntetett

elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól.”

(5) A 2003. évi CXXVII. törvény 104. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nem adható engedély, ha az engedélyt kérelmezõ természetes személyt vagy a szervezet vezetõjét, vezetõ

tisztségviselõjét

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,

b) a Btk. XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott

bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült a büntetett

elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól.”

291. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 69/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(6) A sportszövetség az (1) bekezdésben meghatározott helyzetjelentéseket évente rendszeresen értékeli

a rendõrség és a szervezõk részvételével. Az értékelést írásba foglalja és – különösen az eltiltásokkal és a kizárásokkal,

valamint azok érvényesítésével kapcsolatban – megteszi a fejlesztés végrehajtása érdekében szükséges

intézkedéseket.”

(2) A Sport tv. 71. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép

(A nézõ a sportrendezvény helyszínére akkor léptethetõ be, ha:)

„e) nem áll a 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy

a szabálysértési kitiltás hatálya alatt,”

(3) A Sport tv. 72. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Beléptetõ rendszer alkalmazása esetén a szervezõ vagy a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személy

a belépõjegy, a bérlet vagy a klubkártya eladásakor, valamint a rendezõ a beléptetés során a nézõ személyazonosságát

egybeveti a sportrendészeti nyilvántartás adataival. A sportrendészeti nyilvántartásban szereplõ személynek

belépõjegy, bérlet vagy klubkártya nem értékesíthetõ, az eltiltó, a kitiltó vagy a kizáró határozat szerinti

sportrendezvény helyszínére, illetve sportlétesítménybe történõ belépését meg kell tagadni.”

(4) A Sport tv. 73. §-át megelõzõ alcím és 73. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárás
73. § (1) A szervezõ az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényrõl eltávolított személy

részére a belépõjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a

továbbiakban együtt: sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárás). A sportrendezvényen történõ

részvételbõl való kizárás lehetõségérõl a szervezõ a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható

hirdetményben köteles tájékoztatást adni, amit – általános szerzõdési feltételként – magyar, angol, német és a külföldi

vendég sportszervezet országa szerinti nyelven is fel kell tüntetni.

(2) A sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárás idõtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervezõ

által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre

vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg.

(3) A szervezõnek a sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárásra vonatkozó döntése ellen a nézõ bírósághoz

fordulhat.

(4) A sportrendezvényen történõ részvételbõl kizárható az a személy is, akit a 71. § (3) bekezdése alapján el kellett volna

távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezõi (rendezõi) beavatkozás

következtében olyan nézõi cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul

veszélyeztette volna.

(5) A szervezõ az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás idõtartamát, a sportlétesítmény

megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja

a sportrendészeti nyilvántartásba.
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(6) A sportrendészeti nyilvántartásból – a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történõ beléptetés céljából –

a) a sportrendezvény szervezõje,

b) a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személy, valamint

c) a szervezõ által alkalmazott rendezõ

igényelhet adatot.”

(5) A Sport tv. 76/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A rendõrség a sportrendezvényen történõ részvételbõl a szervezõ által kizárt, valamint a szabálysértési hatóság

vagy a bíróság által a sportrendezvényrõl, illetve a sportlétesítménybõl kitiltott vagy a sportrendezvények

látogatásától eltiltott személyek e törvény alapján nyilvántartott személyes adatait a sportrendezvények

biztonságának védelme, az erõszak és a rendzavarás megelõzése, a nemzetközi rendõrségi együttmûködési

kötelezettségek teljesítése, mások jogainak védelme, a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történõ belépés

megtagadásának megállapítása céljából kezeli.

(2) A sportrendezvényen történõ részvételbõl a szervezõ által kizárt, valamint a szabálysértési hatóság vagy a bíróság

által a sportrendezvényrõl, illetve a sportlétesítménybõl kitiltott vagy a sportrendezvények látogatásától eltiltott

személyek nyilvántartása (a továbbiakban: sportrendészeti nyilvántartás) a hatálya alá tartozó személyek következõ

adatait tartalmazza:

a) a családi és utónév,

b) a születési hely és idõ, valamint

c) az anyja születési családi és utóneve.”

(6) A Sport tv. 76/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A sportrendezvények látogatástól eltiltás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza

a) az eltiltott személy (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatait,

b) az elkövetett bûncselekmény megnevezését és minõsítését,

c) az eltiltás idõtartamát, továbbá

d) a sportlétesítmények megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyekre az eltiltás hatálya kiterjed.”

(7) A Sport tv. 76/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A sportrendezvényen történõ részvételbõl való kizárás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti

nyilvántartás tartalmazza

a) a kizárt személy (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatait,

b) a kizárást elrendelõ szervezet megnevezését,

c) a kizárás idõtartamát, továbbá

d) a sportlétesítmények megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyekre a kizárás hatálya kiterjed.”

(8) A Sport tv. 76/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A rendõrség a sportrendészeti nyilvántartás adatait az eltiltás, valamint a kitiltás és a kizárás idõtartamáig kezeli.

Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akire vonatkozóan a nyilvántartási idõ eltelt.”

(9) A Sport tv. 76/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A sportrendészeti nyilvántartásból a rendõrség)

„b) a rendezvények biztonságának védelme, valamint a sportrendezvény látogatásának, továbbá a jegyértékesítés

megtagadásának céljából a sportrendezvény szervezõjének, rendezõ alkalmazása esetén a rendezõnek, valamint

a jegyértékesítést a szervezõ megbízásából végzõ személynek a (2a) bekezdés a) és d) pontjában, a (3) bekezdés a) és

d) pontjában, valamint az (4) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott”

(adatokat továbbítja.)

(10) A Sport tv. 76/A. §-a az következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (2a) bekezdésben foglalt adatokat az a bíróság közli a sportrendészeti nyilvántartást vezetõ szervvel, amely

elõtt a büntetõeljárás befejezõdött.”

292. § (1) A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: 2004. évi XXIV. törvény) 3/A. §

(2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 3. §-ban meghatározott engedély nem adható, illetve hosszabbítható meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott

személy]

„b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõsen megállapította

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:

1978. évi IV. törvény) X. fejezetében meghatározott állam elleni bûncselekmény, XI. fejezetében meghatározott
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emberiség elleni bûncselekmény, emberölés, erõs felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban

közremûködés, 170. § (2)–(4) és (6) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés,

kényszerítés, emberkereskedelem, 174/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közösség tagja elleni erõszak, 175. §

(3) bekezdés g) pontja szerinti személyi szabadság megsértése, 175/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti emberrablás,

illetve 176. § (2) bekezdés b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti magánlaksértés, 176/A. § (2) bekezdése szerinti

zaklatás, erõszakos közösülés, szemérem elleni erõszak, 207. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, 218. §

(3) bekezdés b) pontja szerinti embercsempészés, XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy elleni

bûncselekmény, 242/B. § (3) bekezdése szerinti hatóság eljárásának megzavarása, 259. § (1)–(3) bekezdése szerinti

közveszélyokozás, 260. § (2) bekezdése szerinti közérdekû üzem mûködésének megzavarása, terrorcselekmény,

261/A. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légijármû, vasúti, vízi, közúti

tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy

robbantószerrel, visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg

kettõs felhasználású termékkel, bûnszervezetben részvétel, visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi

szerzõdés által tiltott fegyverrel, 266/B. § (2) bekezdés elsõ fordulata szerinti állatkínzás, 271. § (3) bekezdése szerinti

garázdaság, 273. § (2) bekezdése szerinti önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábítószer-prekurzorral,

visszaélés új pszichoaktív anyaggal, rablás, 322. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kifosztás, zsarolás, 324. § (4) bekezdés

c) pontja szerinti rongálás, 327. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jármû önkényes elvétele, 343. §

(2) bekezdés a) pontja, (4) és (5) bekezdése szerinti szökés, 355. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati

közeg elleni erõszak, 363. § (1) bekezdés b) pontja szerinti harckészültség veszélyeztetése elkövetése miatt,

bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XIII. Fejezetében meghatározott

emberiesség elleni bûncselekmény, XIV. Fejezetében meghatározott háborús bûncselekmény, emberölés, erõs

felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közremûködés, 164. § (3)–(6) és (8) bekezdése szerinti testi

sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros

szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elõsegítése, kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal

visszaélés, 190. § (2) bekezdés c) pontja szerinti emberrablás, emberkereskedelem, 194. § (2) bekezdés e) pontja

szerinti személyi szabadság megsértése, kényszerítés, szexuális erõszak, 200. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kerítés,

216. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közösség tagja elleni erõszak, 221. § (2) bekezdés b) pontja vagy (3)–(4) bekezdése

szerinti magánlaksértés, 222. § (2) bekezdése szerinti zaklatás, orvvadászat, orvhalászat, radioaktív anyaggal visszaélés,

nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés, atomenergia alkalmazásával visszaélés, XXIV. Fejezetében

meghatározott állam elleni bûncselekmény, 279. § (3) bekezdése szerinti hatósági eljárás megzavarása,

XXIX. Fejezetében meghatározott hivatalos személy elleni bûncselekmény, terrorcselekmény, terrorcselekmény

feljelentésének elmulasztása, terrorizmus finanszírozása, jármû hatalomba kerítése, bûnszervezetben részvétel, 322. §

(1)–(3) bekezdése szerinti közveszély okozása, 323. § (2) bekezdés a)–b) pontja vagy (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti

közérdekû üzem mûködésének megzavarása, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés, lõfegyverrel vagy

lõszerrel visszaélés, nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés, 327. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi

gazdasági tilalom megszegése, haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés, kettõs felhasználású

termékkel visszaélés, 339. § (2) bekezdése szerinti garázdaság, 353. § (3) bekezdés b) pontja szerinti embercsempészés,

368. § (2) bekezdése szerinti önbíráskodás, rablás, 366. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kifosztás, zsarolás, 371. §

(4) bekezdés c) pontja szerinti rongálás, 380. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jármû önkényes

elvétele, 434. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3)–(4) bekezdése szerinti szökés, 445. § (2) bekezdés a) pontja szerinti

elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak, 454. § (1) bekezdés b) pontja szerinti készenlét fokozásának

veszélyeztetése elkövetése miatt, vagy

bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,

szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén

a mentesítés beálltától számított nyolc évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ

végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, szándékos bûncselekmény miatt

kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltáig, szándékos bûncselekmény miatt

kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított négy évig,”

(2) A 2004. évi XXIV. törvény 18/D. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem foglalkoztatható pirotechnikusként, valamint nem gyakorolhat polgári célú pirotechnikai tevékenységet, továbbá

nem végezheti polgári célú pirotechnikai tevékenység irányítását az, aki)

„b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõsen megállapította
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ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény X. fejezetében meghatározott állam elleni bûncselekmény,

XI. fejezetében meghatározott emberiség elleni bûncselekmény, emberölés, erõs felindulásban elkövetett emberölés,

öngyilkosságban közremûködés, 170. § (2)–(6) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett

veszélyeztetés, kényszerítés, személyi szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, 176. § (2) bekezdés

b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti magánlaksértés, erõszakos közösülés, szemérem elleni erõszak, 207. §

(3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, embercsempészés, XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy

elleni bûncselekmények, 259. § (1)–(3) bekezdés szerinti közveszélyokozás, közérdekû üzem mûködésének

megzavarása, terrorcselekmény, 261/A. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légi jármû,

vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése, visszaélés

robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és

szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel, bûnszervezetben részvétel, visszaélés radioaktív anyaggal,

visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével, visszaélés atomenergia alkalmazásával, visszaélés nemzetközi

szerzõdés által tiltott fegyverrel, tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel,

visszaélés kábítószer-prekurzorral, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, 292. § (1) és (3) bekezdése, valamint 293. §-a

szerinti rossz minõségû termék forgalomba hozatala, XVIII. Fejezetben meghatározott, szándékosan elkövetett

vagyon elleni bûncselekmény, vagy XX. Fejezetben meghatározott katonai bûntett elkövetése miatt,

bb) a Btk. XIII. Fejezetében meghatározott emberiesség elleni bûncselekmény, XIV. Fejezetében meghatározott

háborús bûncselekmény, emberölés, erõs felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közremûködés,

a 164. § (3)–(8) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés,

kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elõsegítése,

kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, emberrablás, emberkereskedelem, személyi

szabadság megsértése, kényszerítés, szexuális erõszak, 200. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kerítés, 221. § (2) bekezdés

b) pontja vagy (3)–(4) bekezdése szerinti magánlaksértés, állatkínzás, orvvadászat, orvhalászat, tiltott állatviadal

szervezése, radioaktív anyaggal visszaélés, nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés, atomenergia

alkalmazásával visszaélés, XXIV. Fejezetében meghatározott állam elleni bûncselekmény, XXIX. Fejezetében

meghatározott hivatalos személy elleni bûncselekmény, terrorcselekmény, terrorcselekmény feljelentésének

elmulasztása, terrorizmus finanszírozása, jármû hatalomba kerítése, bûnszervezetben részvétel, 322. §

(1)–(3) bekezdés szerinti közveszély okozása, közérdekû üzem mûködésének megzavarása, robbanóanyaggal vagy

robbantószerrel visszaélés, lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés, nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel

visszaélés, 327. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, haditechnikai termékkel vagy

szolgáltatással visszaélés, kettõs felhasználású termékkel visszaélés, embercsempészés, XXXV–XXXVII. Fejezetében

meghatározott, szándékosan elkövetett vagyon elleni erõszakos, vagyon elleni vagy szellemi tulajdonjog elleni

bûncselekmény, rossz minõségû termék forgalomba hozatala vagy XLV. Fejezetében meghatározott katonai bûntett

elkövetése miatt vagy

bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,

szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén

a mentesítés beálltától számított hét évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ

végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, szándékos bûncselekmény miatt

kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított három évig,

szándékos bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától

számított két évig,”

293. § Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül

helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 128. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az OLAF Koordinációs Iroda az OLAF megkereséseinek, illetve az európai közösségi jogi normákban elõírt

jelentéstételi kötelezettség teljesítése céljából a büntetõeljárás megindításának, felfüggesztésének, illetve

befejezésének tényérõl, illetve a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alóli mentesítés

bekövetkeztéig bûnügyi személyes adatot az alábbi bûncselekmények esetében kezelhet:

a) a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás, visszaélés jövedékkel, jövedéki orgazdaság, csempészet és az

Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése,

b) a 2013. június 30-ig hatályban volt vesztegetés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 250–255. §], vesztegetés nemzetközi kapcsolatban (1978. évi IV. törvény
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258/B–258/D. §), a számvitel rendjének megsértése (1978. évi IV. törvény 289. §), csõdbûncselekmény (1978. évi

IV. törvény 290. §), hitelezési csalás (1978. évi IV. törvény 297/A. §), gazdálkodó szervezet vezetõ állású személyének

visszaélése (1978. évi IV. törvény 298/A. §), saját tõke csorbítása (1978. évi IV. törvény 298/B. §), gazdasági

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása (1978. évi IV. törvény 299. §), tõkebefektetési csalás (1978. évi IV. törvény

299/B. §), pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. és 303/A. §), pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. §), pénzhamisítás

elõsegítése (1978. évi IV. törvény 304/A. §), költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 310. §), jövedékkel visszaélés

elõsegítése (1978. évi IV. törvény 311/B. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §), csalás (1978. évi IV. törvény 318. §),

hûtlen kezelés (1978. évi IV. törvény 319. §), hanyag kezelés (1978. évi IV. törvény 320. §), orgazdaság (1978. évi

IV. törvény 326. §),

c) vesztegetés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 290. §], vesztegetés

elfogadása (Btk. 291. §), hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), vesztegetés

bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §),

sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §), gazdasági csalás (Btk. 374. §), információs rendszer felhasználásával

elkövetett csalás (Btk. 375. §), hûtlen kezelés (Btk. 376. §), hanyag kezelés (Btk. 377. §), orgazdaság (Btk. 379. §),

pénzhamisítás (Btk. 389. §), pénzhamisítás elõsegítése (Btk. 390. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), a költségvetési

csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenõrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §), jövedékkel visszaélés

elõsegítése (Btk. 398. §), pénzmosás (Btk. 399–400. §), a számvitel rendjének megsértése (Btk. 403. §),

csõdbûncselekmény (Btk. 404. §), saját tõke csorbítása (Btk. 407. §), gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség

elmulasztása (Btk. 409. §), tõkebefektetési csalás (Btk. 411. §).”

294. § A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi

CIX. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó

munkakörben nem alkalmazható, aki]

„b) büntetlen elõéletû, de akinek a büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõsen megállapította

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:

1978. évi IV. törvény) X. fejezetében meghatározott állam elleni bûncselekmény, XI. fejezetében meghatározott

emberiség elleni bûncselekmény, személy elleni bûncselekmény, emberölés, erõs felindulásban elkövetett emberölés,

öngyilkosságban közremûködés, 170. § (2)–(6) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett

veszélyeztetés, kényszerítés, lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erõszak, egyesülési,

a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának megsértése, személyi szabadság

megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, 176. § (2) bekezdés b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti

magánlaksértés, erõszakos közösülés, szemérem elleni erõszak, 207. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, XV. fejezet

IV. címében meghatározott hivatali bûncselekmény, V. címében meghatározott hivatalos személy elleni

bûncselekmény, embercsempészés, 259. § (1)–(3) bekezdés szerinti közveszélyokozás, közérdekû üzem mûködésének

megzavarása, terrorcselekmény, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légi jármû, vasúti, vízi, közúti

tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy

robbantószerrel, visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg

kettõs felhasználású termékkel, bûnszervezetben részvétel, a visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi

szerzõdés által tiltott fegyverrel, tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, garázdaság, önbíráskodás, közokirat

hamisítás, visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábítószer-prekurzorral, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, lopás,

sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármû önkényes elvétele, 343. §

(2) bekezdés a) pontja és (4) és (5) bekezdése szerinti szökés és a 355. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy

szolgálati közeg elleni erõszak elkövetése miatt,

bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni

bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs

felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §

(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-kereskedelem

(Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének

elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés

(Btk. 184. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem

(Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erõszak (Btk. 197. §),

kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja elleni
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erõszak (Btk. 216. §), egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának

megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés], állatkínzás (Btk. 244. §),

tiltott állatviadal szervezése (Btk. 247. §), radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), állam elleni bûncselekmény

(Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bûncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bûncselekmény

(Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §),

terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármû hatalomba kerítése (Btk. 320.§), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §),

közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §),

robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §),

nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

(Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai

termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §),

garázdaság (Btk. 339. §), közokirat-hamisítás (Btk. 342–343. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni erõszakos

bûncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §), sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §),

hûtlen kezelés (Btk. 376. §), orgazdaság (Btk. 379. §), jármû önkényes elvétele (Btk. 380. §), a Btk. 434. § (2) bekezdés

a) pontja vagy (3)–(4) bekezdése szerinti szökés vagy a Btk. 445. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati

közeg elleni erõszak elkövetése miatt vagy

bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,

szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén

a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ

végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, szándékos bûncselekmény miatt

kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, szándékos

bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától

számított nyolc évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén

a mentesítés beálltától számított három évig,”

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

6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem végezhet:)

„b) akit

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:

1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni

bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §,

170. § (2)–(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont

és (3)–(4) bekezdés], nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. és 198. §, 207. §

(3) bekezdés b) pont], hivatali bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni

bûncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §),

közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem mûködésének megzavarása

(1978. évi IV. törvény 260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom

megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges

áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy

robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §),

visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény

263/B. §), bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi

IV. törvény 264. §), visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), tiltott

állatviadal szervezése (1978. évi IV. törvény 266/A. §), állatkínzás (1978. évi IV. törvény 266/B. §), garázdaság (1978. évi

IV. törvény 271. §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény

282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal

(1978. évi IV. törvény 283/B. §), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 316–324. §, 326. §,

327. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [1978. évi IV. törvény

343. § (2) bekezdés a) pont és (4)–(5) bekezdés, valamint 1978. évi IV. törvény 355. § (2) bekezdés a) pont] alapján,

bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni

bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs

felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §
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(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-kereskedelem

(Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének

elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés

(Btk. 184. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem

(Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erõszak (Btk. 197. §),

kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja

elleni erõszak (Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezés szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának

megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés], állatkínzás (Btk. 244. §),

orvvadászat (Btk. 245. §), orvhalászat (Btk. 246. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 247. §), radioaktív anyaggal

visszaélés (Btk. 250. §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251. §), atomenergia alkalmazásával

visszaélés (Btk. 252. §), állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bûncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet),

hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), terrorcselekmény

feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármû hatalomba kerítése

(Btk. 320. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(3) bekezdés], közérdekû üzem

mûködésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), lõfegyverrel

vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi

gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása

(Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs felhasználású termékkel

visszaélés (Btk. 330. §), garázdaság (Btk. 339. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni erõszakos

bûncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §), sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §),

hûtlen kezelés (Btk. 376. §), orgazdaság (Btk. 379. §), jármû önkényes elvétele (Btk. 380. §), vagy szökés és elöljáró vagy

szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 434. § (2) bekezdés a) pont és (3)–(4) bekezdés,

valamint Btk. 445. § (2) bekezdés a) pont] alapján, vagy

bc) olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el,

elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott idõtartam még nem telt el;”

296. § (1) A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény

(a továbbiakban: Ást.) 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az e törvény szerinti áldozatsegítõ szolgáltatás és állami kárenyhítés (a továbbiakban együtt: támogatás) az áldozatot

akkor is megilleti, ha

a) bûncselekmény esetén]

„ab) a feljelentés elutasítására, illetve az eljárás megszüntetésére a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény

(a továbbiakban: Btk.) 25. §-ában – illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló

1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 32. §-ában – meghatározott büntethetõséget

megszüntetõ ok,”

(miatt került sor.)

(2) Az Ást. 8. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem kaphat kárenyhítést az áldozat, ha)

„h) a kárenyhítésre okot adó bûncselekmény miatt indult büntetõeljárásban, illetve a bûncselekménnyel

összefüggésben

1. hamis vád (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 233–236. §, illetve Btk. 268–270. §),

2. hatóság félrevezetése (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 237. §, illetve Btk. 271. §),

3. hamis tanúzás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 238–241. §, illetve Btk. 272–275. §),

4. hamis tanúzásra felhívás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 242. §, illetve Btk. 276. §),

5. a 2013. június 30-ig hatályban volt hatósági eljárás akadályozása (1978. évi IV. törvény 242/A. §), illetve kényszerítés

hatósági eljárásban (Btk. 278. §),

6. mentõ körülmény elhallgatása (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 243. §, illetve Btk. 281. §),

7. bûnpártolás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 244. §, illetve Btk. 282. §),

8. zártörés (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 249. §, illetve Btk. 287. §),

9. az elkövetõ, illetve az elkövetõ hozzátartozója sérelmére személy elleni erõszakos vagy közveszélyt okozó

bûncselekményt követett el, és azt a bíróság jogerõs határozatában megállapította.”
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297. § A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény 30. § d) pontjában a „[Btk. 56. § (2) bek.]” szövegrész helyébe a „[a Büntetõ

Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény 52–54. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ

Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 56. § (2) bekezdés]” szöveg lép.

298. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi XCVIII. törvény) 58. § (1) bekezdés

c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A személyi jog gyakorlására vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha)

„c) a személyi jog jogosultja foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi

C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 165. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló

1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 171. §] vagy a Btk. XXXVIII–XLIII. Fejezetében, illetve

a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény XVII. fejezetében meghatározott bûncselekmény miatt

büntetett elõéletûvé válik, vagy a személyi jog jogosultját jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, vagy

a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás hatálya alá kerül,”

(2) A 2006. évi XCVIII. törvény 58. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A személyi jog gyakorlására vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha)

„e) a személyi joggal rendelkezõ gyógyszerészt csõdbûncselekmény (Btk. 404. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban

volt 1978. évi IV. törvény 290. §) elkövetése miatt jogerõsen elítélik.”

(3) A 2006. évi XCVIII. törvény. 60/A. § (1) bekezdésében a „foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vagy gazdasági

bûncselekmény” szövegrész helyébe a „foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §, illetve a 2013. június

30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 171. §) vagy a Btk. XXXVIII–XLIII. Fejezetében, illetve a 2013. június 30-ig

hatályban volt 1978. évi IV. törvény XVII. fejezetében meghatározott bûncselekmény” szöveg lép.

299. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 45. § (7) bekezdésében

az „önállóan, fõbüntetés kiszabása nélkül, illetve mellékbüntetésként” szövegrész helyébe a „büntetésként” szöveg

lép.

300. § A Közösség területére belépõ, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló, 2005. október 26-i

1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 4. § (5) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A vámhatóság az általa vezetett adattovábbítási nyilvántartást az adattovábbítástól számított 5 évig õrzi meg.

Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmáról az érintett kérelmére a tájékoztatását a vámhatóság a pénzmosás és

a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint az alábbi bûncselekményének felderítése érdekében

megtagadhatja:

a) a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás,

b) a 2013. június 30-ig hatályban volt terrorcselekmény [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 261. §], jogosulatlan pénzügyi tevékenység (1978. évi IV. törvény 298/D. §),

pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303–303/A. §), pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

(1978. évi IV. törvény 303/B. §), költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 310. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §),

csalás (1978. évi IV. törvény 318. §) hûtlen kezelés (1978. évi IV. törvény 319. §),

c) terrorcselekmény [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 314–316. §],

terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), sikkasztás

(Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §), hûtlen kezelés (Btk. 376. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), pénzmosás

(Btk. 399–400. §), pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 401. §), jogosulatlan

pénzügyi tevékenység (Btk. 408. §).”

301. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CVI. törvény) 25. § (1) bekezdés d)–e) pontja

helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Állami vagyon hasznosítására irányuló szerzõdés nem köthetõ azzal, aki)

„d) az alábbi bûncselekmények elkövetése miatt büntetett elõéletû:

da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében

meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bûncselekmény,
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db) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós

bûncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bûncselekmény,

XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bûncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott

pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértõ bûncselekmény, XLII. Fejezetében

meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértõ bûncselekmény vagy XLIII. Fejezetében

meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bûncselekmény;

e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezetõ tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl

szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerõs ítéletében korlátozta;”

(2) A 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(Állami vagyon hasznosítására irányuló szerzõdés nem köthetõ azzal, aki)

„f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot

szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.”

302. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény 10. § (4) bekezdés b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél vezetõ állású személy nem lehet olyan személy, aki)

„b) büntetlen elõéletû, de büntetõjogi felelõsségét a bíróság jogerõsen megállapította

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében

meghatározott közélet tisztasága elleni bûncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága

elleni bûncselekmény, XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bûncselekmény, valamint XVIII. fejezetében

meghatározott vagyon elleni bûncselekmény elkövetése miatt,

bb) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós

bûncselekmény, XXXV. Fejezetében meghatározott vagyon elleni erõszakos bûncselekmény, XXXVI. Fejezetében

meghatározott vagyon elleni bûncselekmény, XXXVII. Fejezetében meghatározott szellemi tulajdonjog elleni

bûncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bûncselekmény,

XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bûncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott

pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértõ bûncselekmény, XLII. Fejezetében

meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértõ bûncselekmény, valamint

XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bûncselekmény elkövetése

miatt,

szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén

a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ

végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, szándékos bûncselekmény miatt

kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítéstõl számított öt évig, szándékos bûncselekmény

miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés

beálltától számított három évig,”

303. § (1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény

(a továbbiakban: Pmt.) 3. § w)–x) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:)

„w) pénzmosás: a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 303–303/A. §-ában, illetve a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény

(a továbbiakban: Btk.) 399–400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások;

x) terrorizmus finanszírozása: az 1978. évi IV. törvény 261. § (1) és (2) bekezdése szerinti bûncselekmény elkövetéséhez

szükséges anyagi eszköz szolgáltatása vagy gyûjtése, illetve a Btk. 318. §-ában meghatározott elkövetési

magatartások;”

(2) A Pmt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A pénzügyi információs egységként mûködõ hatóság az e törvény, valamint a Közösség területére belépõ, illetve

a Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény alapján tudomására jutott információt kizárólag

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint az alábbi bûncselekmények megelõzésének,
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felderítésének, nyomozásának elõsegítése céljából továbbíthatja a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság,

a nemzetbiztonsági szolgálat, a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló törvény rendelkezéseinek

megfelelõen az EUROPOL, továbbá a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és

bûnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv részére:

a) a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás, visszaélés jövedékkel, jövedéki orgazdaság, csempészet és az

Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése,

b) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §), az

emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §), a tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény

204. §), az üzletszerû kéjelgés elõsegítése (1978. évi IV. törvény 205. §), a kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §),

a kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), a hivatali visszaélés (1978. évi

IV. törvény 225. §), a bûnpártolás (1978. évi IV. törvény 244. §), a vesztegetés (1978. évi IV. törvény 250–255/A. §),

a befolyással üzérkedés (1978. évi IV. törvény 256. §), a vesztegetés nemzetközi kapcsolatban (1978. évi IV. törvény

258/B. §, 258/C. § 258/D. §), a befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban (1978. évi

IV. törvény 258/E. §), a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §),

a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai termékkel és

szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), a bûnszervezetben részvétel

(1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), a visszaélés nemzetközi

szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), a tiltott szerencsejáték szervezése (1978. évi IV. törvény

267. §), a visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel (1978. évi IV. törvény 279. §), a környezetkárosítás (1978. évi

IV. törvény 280. §), a természetkárosítás (1978. évi IV. törvény 281. §), a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése

(1978. évi IV. törvény 281/A. §), a visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282. §, 282/A. §, 282/B. §, 282/C. §,

283. §), a visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), a pénzmosás (1978. évi IV. törvény

303–303/A. §), a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (1978. évi IV. törvény 303/B. §),

a jogosulatlan pénzügyi tevékenység (1978. évi IV. törvény 298/D. §), a költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény

310. §), a sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §), a csalás (1978. évi IV. törvény 318. §), a hûtlen kezelés bûncselekménye

(1978. évi IV. törvény 319. §), valamint valamennyi gazdasági bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) és

vagyon elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XVIII. fejezet),

c) a kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), a kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), a kóros szenvedélykeltés

(Btk. 181. §), a kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), a kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), az

ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés (Btk. 189. §), az emberrablás (Btk. 190. §), az emberkereskedelem (Btk. 192. §),

a kerítés (Btk. 200. §), a prostitúció elõsegítése (Btk. 201. §), a kitartottság (Btk. 202. §), a gyermekpornográfia

(Btk. 204. §), a környezetkárosítás (Btk. 241. §), a természetkárosítás (Btk. 242–243. §), a hulladékgazdálkodás rendjének

megsértése (Btk. 248. §), a radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), a bûnpártolás (Btk. 282. §), a vesztegetés

(Btk. 290. §), a vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §), a hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), a hivatali vesztegetés elfogadása

(Btk. 294. §), a vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), a vesztegetés elfogadása bírósági vagy

hatósági eljárásban (Btk. 296. §), a befolyás vásárlása (Btk. 298. §), a befolyással üzérkedés (Btk. 299. §), a hivatali

visszaélés (Btk. 305. §), terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása

(Btk. 317. §), a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), a robbanóanyaggal

vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), a nemzetközi

szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §),

a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés

(Btk. 330. §), embercsempészés (Btk. 353. §), a tiltott szerencsejáték szervezése (Btk. 360. §), illetve a Btk.

XXXV–XLII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények.”

(3) A Pmt. 29. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (1) bekezdésben meghatározott statisztika tartalmazza:]

„e) a 26. § (1) bekezdése alapján továbbított információk felhasználásával, valamint a 2013. június 30-ig hatályban volt

pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303–303/A. §) és terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), illetve

a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus

finanszírozása (Btk. 318. §) és a pénzmosás (Btk. 399–400. §) bûncselekmények gyanúja alapján indult

büntetõeljárások számát, a bûncselekmények minõsítését, a gyanúsítottak számát, a nyomozás során alkalmazott

kényszerintézkedések meghatározását, számát, valamint a nyomozás befejezésének módját;”
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304. § (1) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenység szabályairól

szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CXXXVIII. törvény) 22. § (5) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(5) Az (1) és (4) bekezdés, a 23. §, a 37. § (2a) bekezdése és (4) bekezdés d) pontja, valamint a 116. § (1) bekezdés

a) pontja szempontjából az alábbi bûncselekményeket kell figyelembe venni:

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi

IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bûncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §),

a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra

felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bûnpártolás

(1978. évi IV. törvény 244. §), a 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott

bûncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, a vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra

alkalmas jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel

1978. évi IV. törvény 263. §), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés

haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),

a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi

IV. törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), az

önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), a 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. címében meghatározott

bûncselekmények, továbbá a 1978. évi IV. törvény XVII. fejezetében és XVIII. fejezetében meghatározott

bûncselekmények,

b) az atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád

(Btk. 268. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 271. §), a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §),

a mentõ körülmény elhallgatása (Btk. 281. §), a bûnpártolás (Btk. 282. §), a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott

bûncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §),

terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel

(Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés

(Btk. 325. §), a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom

megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §),

a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés

(Btk. 330. §), a Btk. XXXIII. és XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények.”

(2) A 2007. évi CXXXVIII. törvény 1. mellékletének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Btk.: a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény,”

305. § (1) A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CLIX. törvény) 3. § (1) bekezdés

63. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„63. büntetlen elõéletû: akinek e törvényben külön nevesített tevékenység végzéséhez és vezetõ állás betöltéséhez

feltétel a büntetlen elõélet, annak büntetlen elõéletét

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi

IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bûncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §),

a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra

felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bûnpártolás

(1978. évi IV. törvény 244. §), a 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott

bûncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas

jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi

IV. törvény 263. §), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai

termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),

a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi

IV. törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §),

az önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezetének III. címében, továbbá

XVII. fejezetében és XVIII. fejezetében meghatározott bûncselekmények,
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b) az atomenergia alkalmazásával visszaélés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:

Btk.) 252. §], a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád (Btk. 268. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 271. §),

a hamis tanúzás (Btk. 272. §) a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §), a mentõ körülmény elhallgatása (Btk. 281. §),

a bûnpártolás (Btk. 282. §), a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények, a terrorcselekmény

(Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus finanszírozása

(Btk. 318. §), jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy

robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), a nemzetközi szerzõdés

által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi

gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), a haditechnikai termékkel vagy

szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), a Btk. XXXIII. és

XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények

tekintetében kell – a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar

állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok

nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal –

igazolnia.”

(2) A 2007. évi CLIX. törvény 88. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A viszontbiztosító a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor

is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal

visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lõfegyverrel vagy lõszerrel

visszaéléssel, pénzmosással,

b) kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel, kábítószer készítésének

elõsegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének

elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lõfegyverrel

vagy lõszerrel visszaéléssel, pénzmosással,

c) bûnszövetségben vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel

van összefüggésben.”

306. § (1) Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény

(a továbbiakban: Fémtv.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nem adható engedély, ha a kérelmezõt vagy a kérelmezõ szervezet vezetõjét, vezetõ tisztségviselõjét a 2013.

június 30-ig hatályban volt gazdasági bûncselekmény vagy a közélet tisztasága elleni bûncselekmény, illetve

a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében

meghatározott bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és a kérelem benyújtásakor még nem mentesült

a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól.”

(2) A Fémtv. 9. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A fémkereskedelmi hatóság visszavonja a fémkereskedelmi engedélyt, ha)

„d) a fémkereskedõt, a fémkereskedõ vezetõjét, vezetõ tisztségviselõjét a 2013. június 30-ig hatályban volt gazdasági

bûncselekmény vagy a közélet tisztasága elleni bûncselekmény, illetve a Btk. XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében

meghatározott bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítélték, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésével

a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alól nem mentesült,”

307. § Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Nem lehet egyéni vállalkozó:)

„b) akit

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény

XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény

XVIII. Fejezet) bûncselekmény,
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bb) korrupciós [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon

elleni erõszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk.

XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk.

XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértõ (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit

és a gazdasági verseny tisztaságát sértõ (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni

(Btk. XLIII. Fejezet) bûncselekmény

miatt jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fûzõdõ hátrányos

jogkövetkezmények alól nem mentesül,”

308. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés h) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, részvételre jelentkezõ, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában

olyan gazdasági szereplõ, aki)

„h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bûnszervezetben

részvétel – ideértve a bûncselekmény bûnszervezetben történõ elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi

kapcsolatokban, hûtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek

megsértése vagy pénzmosás bûncselekményt, illetve a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény

XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bûncselekmények, bûnszervezetben részvétel – ideértve

bûncselekmény bûnszervezetben történõ elkövetését is –, hûtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy

pénzmosás bûncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bûncselekményt követett el, feltéve, hogy

a bûncselekmény elkövetése jogerõs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elõélethez fûzõdõ

hátrányok alól nem mentesült;”

(2) A Kbt. 56. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés h) pontjában említett hasonló bûncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában

letelepedett ajánlattevõ esetében

a) bûnszervezetben részvétel bûncselekmény esetén a szervezett bûnözés elleni küzdelemrõl szóló, 2008. október 24-i

2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bûnszervezetben való részvételhez kapcsolódó

bûncselekményt,

b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági

vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bûncselekmény esetén az 1997.

május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót,

c) költségvetési csalás bûncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérõl szóló

egyezmény 1. cikke szerinti csalást,

d) pénzmosás bûncselekmény esetén a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelõzésérõl

szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást

kell érteni.”

309. § (1) A központi hitelinformációs rendszerrõl szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXXII. törvény) 12. §

b) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek

a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés

megkötésének kezdeményezése során)

„b) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt,

a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 274–277. §-ában vagy

a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és 346. §-ában

meghatározott bûncselekmény elkövetését állapítja meg.”

(2) 2011. évi CXXII. törvény 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes

személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.4 pontja szerinti referenciaadatait, akivel szemben

a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a 2013. június 30-ig

hatályban volt 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában vagy a Btk. 374. § (5) bekezdésében és 393. §-ában meghatározott

bûncselekmény elkövetését állapítja meg.”
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310. § (1) Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(Az 1. §-ban megjelölt feladatok teljesítése érdekében az ügyészség)

„e) törvényességi felügyeletet lát el a büntetések, a mellékbüntetések, az intézkedések, a személyi szabadságot elvonó

és azt korlátozó eljárási kényszerintézkedések, az utógondozás, valamint a bûnügyi, a szabálysértési, a körözési

nyilvántartás és a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisának végrehajtásáról szóló

jogszabályi rendelkezések megtartása felett, továbbá közremûködik a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában;”

(2) Az Ütv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ügyész az e címben foglalt felügyeleti tevékenysége során bármely idõpontban és helyen ellenõrizheti

a törvényekben meghatározott joghátrányok és jogkorlátozások végrehajtásának, a fogvatartottakkal való

bánásmódnak a törvényességét, a végrehajtás alatt állók jogvédelmére vonatkozó rendelkezések érvényesülését.

E rendelkezés megfelelõ alkalmazásával jár el az utógondozás, a bûnügyi, a szabálysértési és a körözési nyilvántartás,

valamint a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisának vonatkozásában is.”

311. § A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 163. § (2) bekezdés c) pontjában a „nemi

erkölcs elleni bûncselekmény” szövegrész helyébe a „nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmény”

szöveg lép.

312. § A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

2011. évi CLXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult a szolgálati jogviszonyának idõtartama alatt)

„b) öt évet el nem érõ szabadságvesztéssel büntetendõ

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt szándékos testi sértés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 170. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [1978. évi IV. törvény 175. §

(1) bekezdés], emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. § (1) bekezdés], embercsempészés [1978. évi

IV. törvény 218. § (1) bekezdés], hivatali visszaélés (1978. évi IV. törvény 225. §), bántalmazás hivatalos eljárásban

[1978. évi IV. törvény 226. § (1) bekezdés], vesztegetés [1978. évi IV. törvény 251. § (1) bekezdés, 253. § (1) bekezdés,

254. § (1) bekezdés], befolyás vásárlása (1978. évi IV. törvény 256/A. §), vesztegetés nemzetközi kapcsolatban [1978. évi

IV. törvény 258/B. § (1) bekezdés, 258/C. § (1) bekezdés], vagy befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi

kapcsolatban [1978. évi IV. törvény 258/E. § (2) bekezdés],

bb) szándékos testi sértés [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 164. §

(3) bekezdés], személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (1) bekezdés], emberkereskedelem [Btk. 192. §

(1) bekezdés], vesztegetés [Btk. 290. § (1) és (4) bekezdés], vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (1) bekezdés], hivatali

vesztegetés [Btk. 293. § (1) és (3) bekezdés], befolyás vásárlása (Btk. 298. §), hivatali visszaélés (Btk. 305. §) vagy

embercsempészés [Btk. 353. § (1) bekezdés]

bûncselekményt”

(követett el, és az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.)

313. § (1) A befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.)

8. § (9) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A (2) és (5)–(7) bekezdés szempontjából az alábbi bûncselekményeket kell figyelembe venni:

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi

IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bûncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §),

a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra

felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentõ körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bûnpártolás

(1978. évi IV. törvény 244. §), a 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott

bûncselekmények, a terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas

jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi

IV. törvény 263. §), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai

termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §),

a bûnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi

IV. törvény 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), az
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önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), a 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. címében, továbbá XVII. és

XVIII. fejezetében meghatározott bûncselekmények,

b) az atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), a minõsített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád

(Btk. 268. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 271. §), a hamis tanúzás (Btk. 272. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276. §),

a mentõ körülmény elhallgatása (Btk. 281. §), a bûnpártolás (Btk. 282. §), a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott

bûncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §),

a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), a jármû hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bûnszervezetben részvétel

(Btk. 321. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), a lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés

(Btk. 325. §), a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), a nemzetközi gazdasági tilalom

megszegése (Btk. 327. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §),

a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettõs felhasználású termékkel visszaélés

(Btk. 330. §), a Btk. XXXIII. és XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bûncselekmények.”

(2) A Batv. 1. mellékletének 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. Btk.: a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény,”

314. § Nem lép hatályba az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény 14. §-a.

315. § (1) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés

elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CXX. törvény) 5. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nem lehet az (1) bekezdésben meghatározott személy,

a) aki büntetett elõéletû,

b) akit a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV törvény (a továbbiakban:

1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bûncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni

bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §,

170. § (2)–(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont

és (3)–(4) bekezdése, nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. és 198. §, 207. §

(3) bekezdés b) pont], hivatali bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni

bûncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), közveszély

okozása [1978. évi IV. törvény 259. § (1)–(3) bekezdése], közérdekû üzem mûködésének megzavarása (1978. évi

IV. törvény 260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

(1978. évi IV. törvény 261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas

jármû hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi

IV. törvény 263. §), visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés haditechnikai

termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), bûnszervezetben

részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés

nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (1978. évi

IV. törvény 266/A. §), állatkínzás (1978. évi IV. törvény 266/B. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), önbíráskodás

(1978. évi IV. törvény 273. §), környezetkárosítás (1978. évi IV. törvény 280. §), természetkárosítás (1978. évi IV. törvény

281. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi

IV. törvény 283/A. §), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (1978. évi IV. törvény 316–324. §, 326. §, 327. §), szökés

és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés

a) pont és (4)–(5) bekezdése, valamint 355. § (2) bekezdés a) pontja] alapján, vagy olyan bûntett miatt, amelyet

bûnszervezet keretében követett el, elítéltek és a (3) bekezdésben meghatározott mentesítés idõtartama még nem

telt el,

c) akit a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni

bûncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bûncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erõs

felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közremûködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. §

(3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás

feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem (Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése

(Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), a lelkiismereti és a vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja elleni

erõszak (Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyûlésen való részvétel jogának

megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés],

37516 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám



kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–180. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §),

kábítószer készítésének elõsegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), szexuális erõszak

(Btk. 197. §), kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], környezetkárosítás (Btk. 241. §), természetkárosítás (Btk. 242. §),

állatkínzás (Btk. 243. §), orvvadászat (Btk. 245. §), orvhalászat (Btk. 246. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 247. §),

radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), állam elleni bûncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bûncselekmény

(Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316. §),

terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármû hatalomba

kerítése (Btk. 320. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(3) bekezdés],

közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés

(Btk. 324. §), lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel visszaélés

(Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettõs

felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), garázdaság (Btk. 339. §), embercsempészés (Btk. 353. §), vagyon elleni

erõszakos bûncselekmény (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (Btk. 370–376. § és

379–380. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 434. §

(2) bekezdés a) pont és (3)–(4) bekezdés, 445. § (2) bekezdés a) pont] alapján vagy olyan bûntett miatt, amelyet

bûnszervezet keretében követett el, elítéltek és a (3) bekezdésben meghatározott mentesítés idõtartama még nem

telt el,

d) aki az e törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.”

(2) A 2012. évi CXX. törvény 5. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés

b) vagy c) pontjában” szöveg lép.

316. § Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 73. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség nem vonatkozik a képviselõk polgári jogi felelõsségére és

a következõ bûncselekményekre:

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény szerinti közösség elleni

izgatás, nemzeti jelkép megsértése, a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bûneinek nyilvános tagadása,

visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott

terjesztésû minõsített adattal,

b) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény szerinti közösség elleni uszítás, nemzeti jelkép megsértése,

a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek bûneinek nyilvános tagadása, minõsített adattal visszaélés.”

317. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 20. § (6) bekezdés

d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyonnak minõsül különösen és a pénzforgalmi szemléletû

eredményt növeli a következõ ügyletekhez kapcsolódóan a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés:)

„d) kiadás, amely

da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott

vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyással üzérkedés nemzetközi

kapcsolatokban,

db) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott vesztegetés, vesztegetés elfogadása,

hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés

elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban vagy befolyással üzérkedés

bûncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel, és az elkövetés tényét jogerõs bírósági

ítélet megállapította,”

12. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény eltérõ tartalommal hatálybalépõ rendelkezései

318. § (1) A Btk. 6. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Nem bûnhalmazat, hanem folytatólagosan elkövetett bûncselekmény az, ha az elkövetõ ugyanolyan

bûncselekményt, egységes elhatározással, azonos sértett sérelmére, rövid idõközönként többször követ el.”
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(2) A Btk. 11. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott esetben az elõkészület már önmagában is megvalósít más bûncselekményt,

az elkövetõ e bûncselekmény miatt büntethetõ.”

(3) A Btk. 45. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(7) Nem bocsátható feltételes szabadságra az elítélt, ha ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik.

Ha a korábbi életfogytig tartó szabadságvesztést még nem hajtották végre, az ismételten kiszabott életfogytig tartó

szabadságvesztés nem hajtható végre.”

(4) A Btk. 47. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) A közérdekû munkát az elítélt, ha törvény eltérõen nem rendelkezik, hetente legalább egy napon – a heti

pihenõnapon vagy a szabadidejében –, díjazás nélkül végzi.”

(5) A Btk. 56. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) A jármûvezetéstõl eltiltás tartamába be kell számítani azt az idõt, amelynek tartamára az elkövetõ vezetõi

engedélyét – a jármûvezetéstõl eltiltásra ítélését megelõzõen – a bûncselekménnyel összefüggésben a helyszínen

elvették, vagy azt a hatóságnál leadta.”

(6) A Btk. 68. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Ha az elkövetõ a jóvátételi munka elvégzését nem igazolja, vagy a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan

megszegi, a bíróság büntetést szab ki. Ha az elkövetõ a jóvátételi munka elvégzését egészségügyi okból nem tudja

igazolni, a jóvátételi munka elvégzése igazolásának határideje egy alkalommal legfeljebb egy évvel

meghosszabbítható.”

(7) A Btk. 72. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) Az elkobzást akkor is el kell rendelni, ha

a) az elkövetõ gyermekkor, kóros elmeállapot vagy törvényben meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok

miatt nem büntethetõ,

b) ha az elkövetõt megrovásban részesítették,

c) az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott különleges védelem

idõtartama alatt nem hajtható végre.”

(8) A Btk. 75. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) A vagyonelkobzást akkor is el kell rendelni, ha

a) az elkövetõ gyermekkor, kóros elmeállapot vagy törvényben meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok

miatt nem büntethetõ,

b) ha az elkövetõt megrovásban részesítették,

c) az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott különleges védelem

idõtartama alatt nem hajtható végre.”

(9) A Btk. 113. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„113. § (1) Fiatalkorúval szemben pénzbüntetést akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete, jövedelme vagy megfelelõ

vagyona van.

(2) Fiatalkorú esetén a pénzbüntetés legkisebb mértéke tizenöt, legnagyobb mértéke kétszázötven napi tétel, az

egynapi tétel összegét legalább ötszáz, legfeljebb ötvenezer forintban kell meghatározni.

(3) Fiatalkorú esetén a pénzbüntetést behajthatatlansága esetén

a) ha a 112. § lehetõvé teszi, közérdekû munkára vagy

b) szabadságvesztésre

kell átváltoztatni.

(4) A pénzbüntetés helyébe lépõ közérdekû munkát úgy kell megállapítani, hogy egy napi tétel helyébe két óra

közérdekû munka lép. Egyebekben a pénzbüntetés helyébe lépõ közérdekû munkára a 47. §-ban foglaltak irányadóak

azzal, hogy annak tartama eltérhet a 47. § (1) bekezdésében meghatározottaktól.

(5) Ha a fiatalkorú a munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a közérdekû munkát vagy annak hátralévõ

részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni. Egyebekben a 48. §-ban foglaltak irányadóak.”

(10) A Btk. 127. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendõrség, az Országgyûlési Õrség,

a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,

valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja.”
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(11) A Btk. 140. §-a a következõ (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) A 127. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott katonák esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti várakozási idõn

kötelezõ várakozási idõt kell érteni.”

(12) A Btk. 203. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójából haszonszerzésre törekszik, bûntett miatt

három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

(13) A Btk. 203. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) Aki részben vagy egészben tizennyolcadik életévét be nem töltött, prostitúciót folytató személlyel tartatja ki

magát, egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

(14) A Btk. 204. § (1) bekezdés c) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyrõl vagy személyekrõl pornográf felvételt)

„c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tesz, két évtõl

nyolc évig”

(terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.)

(15) A Btk. 204. § (5) bekezdés b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ, aki)

„b) olyan pornográf mûsoron vesz részt, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy szerepel vagy ilyen

személyek szerepelnek,”

(16) A Btk. 248. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt

a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el.”

(17) A Btk. 248. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) E § alkalmazásában

a) hulladék: mindaz, amit a hulladékról szóló törvény hulladéknak minõsít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség,

egészség, a föld, a víz, a levegõ vagy azok összetevõi, illetve élõ szervezet egyedének veszélyeztetésére;

b) hulladékgazdálkodási tevékenység: a hulladéknak a hulladékról szóló törvényben meghatározott gyûjtése,

begyûjtése, szállítása – ideértve az országba történõ behozatalt, onnan történõ kivitelt, valamint az azon történõ

átszállítást – , elõkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.”

(18) A Btk. 315. § (1)–(2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Aki a 314. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bûntett elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös

elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elõsegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítõ feltételeket

biztosítja, bûntett miatt két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményeket a 314. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott

bûntettnek terrorista csoportban történõ elkövetése érdekében valósítja meg, öt évtõl tíz évig terjedõ

szabadságvesztéssel büntetendõ.”

(19) A Btk. 346. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„346. § (1) Aki egy vagy több olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja,

a) mástól, annak beleegyezése nélkül jogtalanul megszerez,

b) jogtalanul megsemmisít, megrongál, vagy

c) mástól jogtalanul elvesz, vagy a jogosult elõl jogtalanul eltitkol,

vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Ha más bûncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki jogtalan haszonszerzés céljából

közokiratot átad vagy átvesz.

(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt magánokiratra azért követi el, hogy jogtalan elõnyt

szerezzen vagy jogtalan hátrányt okozzon, egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

(20) A Btk. 370. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) a lopást kisebb értékre vagy

b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást

ba) bûnszövetségben,

bb) közveszély színhelyén,

bc) üzletszerûen,
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bd) dolog elleni erõszakkal – ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt

állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik –,

be) zsebtolvajlás útján,

bf) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz egyidejû elvételével,

bg) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és

beleegyezése nélkül bemenve,

bh) hamis vagy lopott kulcs használatával,

bi) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetõvel közösen használó sérelmére, vagy

bj) erdõben jogellenes fakivágással

követik el.

(3) A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) a lopást nagyobb értékre vagy

b) a kisebb értékre elkövetett lopást

ba) a (2) bekezdés ba)–bf) pontjában meghatározott valamely módon,

bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre,

bc) vallási tisztelet tárgyára,

bd) holttesten lévõ tárgyra, illetve temetõben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra,

be) nemesfémre

követik el.

(4) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) a lopást jelentõs értékre vagy

b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)–bf) pontjában meghatározott valamely módon

követik el.

(5) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) a lopást különösen nagy értékre vagy

b) a jelentõs értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)–bf) pontjában meghatározott valamely módon

követik el.

(6) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) a lopást különösen jelentõs értékre vagy

b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)–bf) pontjában meghatározott valamely módon

követik el.”

(21) A Btk. 393. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Aki

a) egy vagy több olyan készpénz-helyettesítõ fizetési eszközt, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, vagy amelynek

a használatára nem vagy nem kizárólagosan jogosult, mástól, annak beleegyezése nélkül, jogtalanul elvesz vagy

megszerez,

b) hamis vagy meghamisított, az a) pontban meghatározott módon elvett vagy megszerzett készpénz-helyettesítõ

fizetési eszközt, vagy az elektronikus készpénz-helyettesítõ fizetési eszközön tárolt adatokat vagy az ahhoz

kapcsolódó biztonsági elemeket átad, megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,

vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

(22) A Btk. a 404. §-t követõen a következõ alcímmel és 404/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban
404/A. § Az a felszámoló, aki a felszámolási eljárás során hitelt érdemlõ tudomást szerez a számvitel rendjének

megsértése (403. §) vagy csõdbûncselekmény (404. §) elkövetésérõl, és errõl a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz

jelentést, vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

(23) A Btk. 462. § (2) bekezdés f) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Nem bûncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha)

„f) a rossz minõségû termék forgalomba hozatalát vagy a versenytárs utánzását százezer forintot meg nem haladó

értékre”

(követik el.)

(24) Nem lép hatályba a Btk. 45. § (8) bekezdése.
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13. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény módosítása

319. § A Btk. 459. § (1) bekezdés 11. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(hivatalos személy:)

„b) az országgyûlési képviselõ, a nemzetiségi szószóló és a Magyarországon megválasztott európai parlamenti

képviselõ,”

14. Záró rendelkezések

320. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 180. § (1) bekezdés a) pontja 2013. január 2-án lép hatályba.

(3) A 36. §, a 197. § (3) bekezdése, a 200. § (4) bekezdése, a 205. §, a 218–219. §, a 221. §, a 225–227. §, a 229. §, a 231. §,

a 233. § (1) bekezdés a) és c) pontja, (2) bekezdés d) és f) pontja, a 256. §, a 314. § és a 318. § 2013. február 1-jén lép

hatályba.

(4) Az 1–35. §, a 37–151. §, a 153–176. §, a 177. § (3) bekezdése, 178–179. §, a 180. § (1) bekezdés b)–d) pontja, a 180. §

(2) bekezdése, a 181–196. §, a 197. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése, a 198–199. §, a 200. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdése,

a 201–204. §, a 206–208. §, a 212. §, a 214–217. §, a 220. §, a 222–224. §, a 228. §, a 230. §, a 232. §, a 233. § (1) bekezdés

b) pontja és (2) bekezdés a)–c) és e) pontja, a 235–255. §, a 257–260. §, a 261. § (2)–(5) bekezdése és (6) bekezdés

b)–d) pontja, a 262–290. §, a 291. § (1), (2), és (4)–(10) bekezdése, a 292–313. § és a 315–317. § 2013. július 1-jén lép

hatályba.

(5) A 291. § (3) bekezdése 2013. július 2-án lép hatályba.

(6) A 234. § a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, mûködtetésérõl és

használatáról szóló, 2006. december 20-i, 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk

(2) bekezdésében meghatározott eljárás keretében, a SIS II alkalmazhatóságáról szóló tanácsi határozatban foglalt

napon lép hatályba.

(7) A 319. § az országgyûlési képviselõk következõ általános választását követõen megalakuló Országgyûlés alakuló

ülésének napján lép hatályba.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott naptári napot a rendészetért felelõs miniszter határozatával közzéteszi a Magyar

Közlönyben.

321. § E törvény

a) 18. §-a, 113. §-a, 258. § (1)–(10) és (13) bekezdése, valamint 263. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,

b) 288. § (2) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése,

c) 316. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése

alapján sarkalatosnak minõsül.

322. § E törvény 67. § (7) bekezdése és 68. §-a a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és

a gyermekpornográfia elleni küzdelemrõl, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011.

december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének, 77., 105., 163., 174., 283. és 288. §-a az

irányelv 25. cikkének 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 CCXXIII. törvényhez

„1. számú melléklet a 2012. évi CLXXX. törvényhez
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E törvény 3. § (2)–(3) bekezdése, 25. § (3) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 51. § (4) bekezdése, 94. §-a és 156. § (6)–(7) bekezdése értelmében a 
b ncselekményfajtákhoz a Btk. következ  b ncselekményei tartoznak: 
 
   A  B  C D E 

   A kerethatározatban 
megjelölt 

b ncselekményfajták 

Az egyes b ncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások 
a 2013. július 1-t l hatályos 2012. évi C. törvény szerint 

Az egyes b ncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. 
június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint 

1.  b nszervezetben való 
részvétel 

  b nszervezetben részvétel b ntette  321. § (1) bekezdés  b nszervezetben részvétel b ntette  263/C. § (1) bekezdés 

2.     b nszervezetben elkövetett 
b ncselekmények 

 459. § (1) bekezdés 1. 
pont 

 b nszervezetben elkövetett 
b ncselekmények 

 137. § 8. pont 

3.  terrorizmus   terrorcselekmény b ntette  314. §, 315. § a (3) 
bekezdés kivételével, 

316. § 

 terrorcselekmény b ntette  261. § a (6) bekezdés 
kivételével 

4.   terrorcselekmény feljelentésének 
elmulasztása b ntette 

317. §  

5.   terrorizmus finanszírozása b ntette 318. §  
6.  emberkereskedelem   emberkereskedelem b ntette  192. § a (7) bekezdés 

kivételével 
 emberkereskedelem b ntette  175/B. § 

7.    vagyoni haszonszerzés végett elkövetett 
embercsempészés b ntette 

353. § (2) bekezdés a) 
pont 

 vagyoni haszonszerzés végett elkövetett 
embercsempészés b ntette 

 218. § (2) bekezdés a) 
pont 

8.     üzletszer en elkövetett embercsempészés 
b ntette 

 353. § (3) bekezdés d) 
pont 

 üzletszer en elkövetett embercsempészés 
b ntette 

 218. § (3) bekezdés c) 
pont 

9.  gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és 
gyermekpornográfia 

  szexuális kényszerítés b ntette  196. §    

10.     szexuális er szak b ntette  197. §   er szakos közösülés b ntette 
szemérem elleni er szak b ntette 

197. § 
 198. §  

11.    szexuális visszaélés b ntette  198. §   megrontás b ntette  201–202/A. §  
12.   

  
  

  kerítés b ntette 200. §   tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy sérelmére elkövetett kerítés 
b ntette 

 207. § (3) bekezdés a) 
pont 

13.  prostitúció el segítésének b ntette  201. §   kiskorút foglalkoztató bordélyház 
fenntartásával elkövetett üzletszer  kéjelgés 
el segítésének b ntette 

 205. § (3) bekezdés a) 
pont 

14.  gyermekprostitúció kihasználásának b ntette  203. §    
15   gyermekpornográfia b ntette 204. § a (6) bekezdés 

kivételével 
 tiltott pornográf felvétellel visszaélés 
b ntette 

 204. §  
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16.  kábítószerek és 

pszichotróp anyagok 
tiltott kereskedelme 

 kábítószer-kereskedelem b ntette  176. § (1)–(4) bekezdés, 
(5) bekezdés b) pont, (6) 

bekezdés 
177. §  

 kábítószerrel visszaélés b ntette (kínál, 
átad, forgalomba hoz, kereskedik) 
kiskorú felhasználásával elkövetett 
kábítószerrel visszaélés b ntette (országba 
behoz, onnan kivisz vagy az ország 
területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, 
kereskedik) 

 282/A. § 
282/B. § (1)–(4) 

bekezdés, (6) bekezdés, 
(7) bekezdés b) pont  

17.     kábítószer birtoklás b ntette egyes esetei 
(ország területére behoz, onnan kivisz, vagy 
azon átszállít) 

178. § (1)–(4) bekezdés, 
(5) bekezdés b) pont, 

179. § (1)–(5) bekezdés, 
(6) bekezdés b) pont  

 kábítószerrel visszaélés egyes esetei: 
üzletszer en vagy jelent s mennyiség  
kábítószerre elkövetett kábítószerrel 
visszaélés b ntette (országba behoz, onnan 
kivisz, vagy az ország területén átvisz); 
 

 282. § (2) bekezdés, (5) 
bekezdés b) pont; 

 
 
 
 

18.     kábítószer készítésének el segítése b ntette 182. § (1)–(3) bekezdés kábítószer el állításához szükséges anyagra 
elkövetett kábítószerrel visszaélés b ntette; 
anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett 
kábítószerrel visszaélés b ntette 

282. § (3) bekezdés b) 
pont; 

282. § (4) bekezdés 

19.     kábítószer-prekurzorral visszaélés b ntette 183. § (1) bekezdés   kábítószer el állításához használt anyaggal 
visszaélés b ntette (forgalomba hoz, 
kereskedik, országba behoz, onnan kivisz 
vagy az ország területén átvisz, átad) 

 283/A. § (1) bekezdés 

20.     kábítószerfügg  személy által elkövetett 
kábítószerrel visszaélés b ntette 

 282/C. § (2)–(4) 
bekezdés 

21.     új pszichoaktív anyaggal visszaélés b ntette 184. § új pszichoaktív anyaggal visszaélés b ntette 283/B. § 
22.  fegyverek, l szerek 

és robbanóanyagok 
tiltott kereskedelme 

 robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
visszaélés b ntette 

 324. §   robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
visszaélés b ntette 

 263. §  

23.   
  

 l fegyverrel vagy l szerrel visszaélés 
b ntette 

 325. § a (4) bekezdés 
kivételével  

 l fegyverrel vagy l szerrel visszaélés 
b ntette 

 263/A. §  

24.  nemzetközi szerz dés által tiltott fegyverrel 
visszaélés b ntette 

 326. § a (7) bekezdés 
kivételével 

 nemzetközi szerz dés által tiltott fegyverrel 
visszaélés b ntette 

 264/C. § a (4) bekezdés 
kivételével 

25.     nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegésének b ntette (l fegyver, l szer, 
robbanóanyag, robbantószer, ezek 
felhasználására szolgáló készülék vagy egyéb 
katonai célú felhasználásra szánt termék) 

327. § (3) bekezdés a) 
pont 

 nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú 
felhasználásra szánt termék 
kereskedelmével összefüggésben elkövetett 
megszegésének b ntette 

 261/A. § (3) bekezdés a) 
pont 

26.    haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással 
visszaélés b ntette  

329. §  haditechnikai termékkel visszaélés b ntette 263/B. § (1) bekezdés b) 
pont 
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27.  korrupció   vesztegetés b ntette  290. § az (5) bekezdés 

kivételével  
vesztegetés b ntette 254. § az (1) bekezdés 

kivételével
28.   vesztegetés elfogadása b ntette 291. § az (5) bekezdés 

kivételével 
vesztegetés b ntette 252. §, 255/A. § (1) 

bekezdés 
29.   hivatali vesztegetés b ntette 293. § (1)–(4) bekezdés vesztegetés b ntette 

 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatban 

253. §, 255/A. § (2) 
bekezdés,  
258/B. § 

30.  
 
 
 
 

  hivatali vesztegetés elfogadása b ntette 294. § (1)–(4) bekezdés  vesztegetés b ntette 
 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatban 

250. §, 255/A. § (1) 
bekezdés  
258/D. § 

31.   vesztegetés bírósági vagy hatósági 
eljárásban b ntette  

295. § (1)–(2) bekezdés vesztegetés b ntette 255. §, 255/A. § (2) 
bekezdés 

32.   vesztegetés elfogadása bírósági vagy 
hatósági eljárásban b ntette 

296. § (1)–(2) bekezdés vesztegetés b ntette 255. §, 255/A. § (1) 
bekezdés 

33.   vesztegetés feljelentésének elmulasztása 
b ntette 

297. § vesztegetés feljelentésének elmulasztása, 
vesztegetés feljelentésének elmulasztása 
nemzetközi kapcsolatban 

255/B. §, 
258/F. § 

34.   befolyás vásárlása b ntette 298. § a (2) bekezdés 
kivételével 

befolyás vásárlása b ntette 256/A.  § (1) bekezdés 

35.   befolyással üzérkedés b ntette 299. § 
300. § (2) bekezdés 

 befolyással üzérkedés b ntette  256. §  

36. csalással kapcsolatos 
b ncselekmények, 
ideértve az Európai 
Közösségek pénzügyi 
érdekeinek 
védelmér l szóló, 
1995. július 26-i 
egyezmény 
értelmében az Európai 
Közösségek pénzügyi 
érdekeit sért  
csalásokat is 

  költségvetési csalás b ntette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

396. § (2)–(7) bekezdés  költségvetési csalás b ntette,   310. § (2)–(7) bekezdés 

37.   a költségvetési csaláshoz kapcsolódó 
felügyeleti vagy ellen rzési kötelezettség 
elmulasztása b ntette, ideértve a 2011. 
december 31-ig hatályban volt Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 
b ntettét 

397. §  költségvetési csaláshoz kapcsolódó 
felügyeleti vagy ellen rzési kötelezettség 
elmulasztásának b ntette, ideértve a 2011. 
december 31-ig hatályban volt Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése b ntettét 

310/A. § 
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38. b ncselekményekb l 

származó jövedelmek 
tisztára mosása 

b npártolás b ntette, amennyiben a 
b ncselekményb l származó el ny biztosításában 
való közrem ködéssel követik el 

 282. § (2) bekezdés   b npártolás b ntette, amennyiben a 
b ncselekményb l származó el ny 
biztosításában való közrem ködéssel követik el 

 244. § (2) bekezdés 

39.     orgazdaság b ntette  379. § (3)–(6) bekezdés  orgazdaság b ntette  326. § (3)–(6) bekezdés 
40.     pénzmosás b ntette  399. § (1)–(4) bekezdés  pénzmosás b ntette  303. § (1)–(4) bekezdés 
41.    pénzmosás vétségének min sített esetei  400. § (2) bekezdés  pénzmosás vétségének min sített esetei  303/A. § (2) bekezdés 
42.  pénzhamísítás, 

ideértve az euró 
hamisítását is 

  pénzhamisítás b ntette  389. § a (4) bekezdés 
kivételével 

 pénzhamisítás b ntette 
hamis pénz kiadásának b ntette 
 

 304. § (1)–(3) bekezdés 
306. § (2) bekezdés 

43.   pénzhamisítás el segítése b ntette 390. § (2) bekezdés  
44.  számítógépes 

b ncselekmények 
  információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás b ntette 
375. §  számítástechnikai rendszer és adatok elleni 

b ncselekmény 
készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel 
visszaélés 

300/C. § (3)-(4 bekezdés 
 

313/C. § (1)-(6) 

45.    tiltott adatszerzés b ntette 422. § (1) bekezdés d) 
pont, (3)–(4) bekezdés 

magántitok jogosulatlan megismerése 178/A. § 

46.  
  

  információs rendszer vagy adat 
megsértésének b ntette 

 423. § (2)–(3) bekezdés  számítástechnikai rendszer és adatok elleni 
b ntett 

 300/C. § (3)–(4) 
bekezdés 

47. környezettel 
kapcsolatos 
b ncselekmények, 
ideértve a 
veszélyeztetett 
állatfajok, a 
veszélyeztetett 
növény fajok és 
növényfajták tiltott 
kereskedelmét is 
 

  környezetkárosítás b ntette  241. § (1) bekezdés  környezetkárosítás b ntette  280. § (1)–(2) bekezdés 

48.    helyrehozhatatlan károsodást okozó 
környezetkárosítás vétsége 

 241. § (2) bekezdés 3. 
fordulata 

 helyrehozhatatlan károsodást okozó 
környezetkárosítás vétsége 

 280. § (3) bekezdés 3. 
fordulata 

49.   
 

 természetkárosítás b ntette  242. § (1)–(2) bekezdés 
243. § (1)–(2) bekezdés 

 természetkárosítás b ntette  281. § (1)–(3) bekezdés 

50.   állatkínzás b ntette 244. § (2) bekezdés állatkínzás b ntette 266/B. § 
51.   orvvadászat b ntette 245. § állatkínzás 266/B. § (2) bekezdés 
52.     tiltott állatviadal szervezésének b ntette 247. § (1) bekezdés állatkínzás 266/B. § (2) bekezdés 
53.    a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

b ntette 
 248. § (1)–(2) bekezdés  hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

b ntette 
 281/A. § (1)–(2) 

bekezdés 
54.    ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés 

b ntette 
249. § (1) bekezdés környezetkárosítás 280. § (2) bekezdés 
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55.   segítségnyújtás 

jogellenes beutazáshoz 
és tartózkodáshoz 

  embercsempészés b ntette  353. § (1)–(3) bekezdés  embercsempészés b ntette  218. § (1)–(3) bekezdés 

56.   szándékos emberölés, 
súlyos testi sértés 

  emberölés b ntette  160. § a (4) bekezdés 
kivételével 

 emberölés b ntette  166. § a (4) bekezdés 
kivételével 

57.   
  
  

  er s felindulásban elkövetett emberölés 
b ntette 

 161. §   er s felindulásban elkövetett emberölés 
b ntette 

 167. §  

58.   testi sértés b ntette  164. § a (2), (4), (7) és 
(9) bekezdés kivételével 

 testi sértés b ntette  170. § az (1), (5) és (7) 
bekezdés kivételével 

59.  foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés b ntette az (1) bekezdés 
szerinti eredményt kivéve 

 165. § (3) bekezdés  foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés b ntette az (1) bek. szerinti 
eredményt kivéve 

 171. § (3) bekezdés 

60.     közlekedés biztonsága elleni b ntett  232. § (2) bekezdés  közlekedés biztonsága elleni b ntett  184. § (2) bekezdés 
61.    vasúti, légi vagy vízi közlekedés 

veszélyeztetése b ntette 
 233. § (2) bekezdés  vasúti, légi vagy vízi közlekedés 

veszélyeztetése b ntette 
 185. § (2) bekezdés 

62.    közúti veszélyeztetés b ntette  234. § (2) bekezdés  közúti veszélyeztetés b ntette  186. § (2) bekezdés 
63.     járm vezetés ittas állapotban b ntette  236. § (2)–(3) bekezdés  ittas vagy bódult állapotban járm vezetés 

b ntette 
 188. § (2)–(3) bekezdés 

64.   járm vezetés bódult állapotban b ntette 237. § (2)–(3) bekezdés   ittas vagy bódult állapotban járm vezetés 
b ntette 

 188. § (2)–(3) bekezdés 

65.  emberi szervek és 
szövetek tiltott 
kereskedelme 

 emberi test tiltott felhasználása b ntette   175. § (1)–(3) bekezdés  emberi test tiltott felhasználása b ntette   173/I. § (1)–(3) bekezdés 

66.   emberrablás, 
személyi szabadságtól 
való jogellenes 
megfosztás és túszejtés
  

  emberrablás b ntette 190. § a (6) bekezdés 
kivételével 

 emberrablás b ntette  
 
 
 

 175/A. § a (6) bekezdés 
kivételével  

 

67.   emberrablás feljelentésének elmulasztása 
b ntette 

191. § emberrablás b ntette  175/A. § (7) bekezdés 

68.   személyi szabadság megsértése b ntette  194. §   személyi szabadság megsértése b ntette  175. §  
69.     kényszerítés b ntette 195. §  kényszerítés b ntette  174. §  
70.  

   
  jogellenes fogvatartás b ntette 304. § jogellenes fogvatartás b ntette 228. § 
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71.   rasszizmus és 

idegengy lölet 
   

 lelkiismereti és vallásszabadság megsértése 
b ntette 

 215. §   lelkiismereti és vallásszabadság 
megsértésének b ntette 

 174/A. §  

72.    közösség tagja elleni er szak b ntette  216. § a (4) bekezdés 
kivételével  

 közösség tagja elleni er szak b ntette  174/B. § a (3) bekezdés 
kivételével  

73.  közösség elleni uszítás b ntette  332. §   közösség elleni izgatás b ntette  269. §  
74.   a nemzeti szocialista vagy kommunista 

rendszerek b neinek nyilvános tagadása 
b ntette 

333. § a nemzeti szocialista vagy kommunista 
rendszerek b neinek nyilvános tagadása 

269/C. § 

75.   szervezett lopás vagy 
fegyveres rablás 
 

 rablás b ntette 
 

 365. § (3) bekezdés a)–
d) pont, (4) bekezdés b)–

c) pont  

 rablás b ntette 
 

 321. § (3) bekezdés a) és 
c) pont, (4) bekezdés a), 

c) és d) pont, valamint (5) 
bekezdés  

76   kifosztás b ntette  366. § (2) bekezdés b)–
c) pont, (3) bekezdés b) 

pont 

 kifosztás b ntette  322. § (2) bekezdés b) 
pont, (3) bekezdés b) pont 

77. kulturális javak - 
ideértve a régiségeket 
és m tárgyakat is - 
tiltott kereskedelme 

  b nszövetségben elkövetett lopás b ntette  370. § (3) bekezdés b) 
pont ba) alpont, (4) 

bekezdés b) pont, (5) 
bekezdés b) pont, (6) 

bekezdés b) pont 

b nszövetségben elkövetett lopás b ntette  316. § (4) bekezdés b) 
pont 1. alpont, (5) 

bekezdés b) pont, (6) 
bekezdés b) pont, (7) 

bekezdés b) pont 
78.   védett kulturális javakkal visszaélés b ntette 358. § visszaélés kulturális javakkal 216/B. § 
79.    orgazdaság b ntette egyes esetei 379. § (3) bekezdés b)–c) 

pont 
orgazdaság b ntette egyes esetei 326. § (3) bekezdés b)-d) 

pont 
80.   csalás   csalás b ntette  373. § a (2) bekezdés 

kivételével 
 csalás b ntette  318. § (1), (4)–(7) 

bekezdés 
81.  

 
  

  

  gazdasági csalás b ntette 374. § a (2) bekezdés 
kivételével 

 

82.   információs rendszer felhasználásával 
elkövetett csalás b ntette 

375. § számítástechnikai rendszer és adatok elleni 
b ncselekmény 
készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel 
visszaélés 

300/C. § (3)–(4) bekezdés 
 

313/C. § (1)–(6) bekezdés 

83.   költségvetési csalás b ntette, ideértve a 
2011. december 31-ig hatályban volt 
adócsalás b ntettét, valamint a munkáltatással 
összefüggésben elkövetett adócsalás b ntettét

 396. § (2)–(7) bekezdés  költségvetési csalás b ntette, ideértve a 
2011. december 31-ig hatályban volt 
adócsalás b ntettét, valamint a 
munkáltatással összefüggésben elkövetett 
adócsalás b ntettét 

 310. § (2)–(7) bekezdés 
 
 

84.   költségvetési csaláshoz kapcsolódó 
felügyeleti vagy ellen rzési kötelezettség 
elmulasztása b ntette 

397. §   költségvetési csaláshoz kapcsolódó 
felügyeleti vagy ellen rzési kötelezettség 
elmulasztásának b ntette 

 310/A. §  
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85.  zsarolás és védelmi 

pénz szedése 
 

 kényszerítés b ntette  195. §   kényszerítés b ntette  174. §  
   zsarolás b ntette 367. §  zsarolás b ntette  323. §  

86. termékhamisítás és 
iparjogvédelmi jog 
megsértése 

  bitorlás b ntette  384. §   bitorlás b ntette  329. §  

87.    szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó 
jogok megsértése b ntette 

 385. § (3)–(4) bekezdés  szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó 
jogok megsértése b ntette 

 329/A. § (3)–(4) 
bekezdés 

88.     védelmet biztosító m szaki intézkedés 
kijátszása b ntette 

 386. § (3) bekezdés  szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó 
jogok védelmét biztosító m szaki 
intézkedés kijátszása b ntette 

 329/B. § (3) bekezdés 

89.    iparjogvédelmi jogok megsértése b ntette  388. § (2)–(3) bekezdés  iparjogvédelmi jogok megsértése b ntette  329/D. § (2)–(3) 
bekezdés 

90.  hivatalos okmányok 
hamisítása és azzal 
való kereskedés 

 közokirat-hamisítás b ntette 342. § (1) bekezdés  közokirat-hamisítás b ntette  274. § (1) bekezdés 

91.     hivatalos személy által elkövetett közokirat-
hamisítás b ntette 

 343. §   hivatalos személy által elkövetett 
közokirat-hamisítás b ntette 

 275. §  

92.     egyedi azonosító jellel visszaélés b ntette  347. §   egyedi azonosító jel meghamisításának 
b ntette 

 277/A. §  

93.     jövedékkel visszaélés el segítése b ntette 
(el állít, forgalomba hoz) 

 398. § (2) bekezdés  jövedékkel visszaélés el segítésének 
b ntette (el állít, forgalomba hoz) 

 311/B. § (2) bekezdés 

94.  fizet eszközök 
hamisítása 

 pénzhamisítás b ntette  389. § (1)–(3) bekezdés  pénzhamisítás b ntette  304. § (1)–(3) bekezdés 
95.   pénzhamisítás el segítése b ntette 390. § (2) bekezdés   
96.     készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel 

visszaélés b ntette 
 393. § (2)–(3) bekezdés  készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel 

visszaélés b ntette 
 313/C. § a (2) és a (7) 

bekezdés kivételével 
97.  hormontartalmú 

anyagok és más, 
növekedésserkent k 
tiltott kereskedelme 

  teljesítményfokozó szerrel visszaélés 
b ntette 
 
 

185. § (1)-(3) bekezdés 

98.   egészségügyi termék hamisítása 186. §
99.  nukleáris és 

radioaktív anyagok 
tiltott kereskedelme 

  radioaktív anyaggal visszaélés b ntette  250. § a (4) bekezdés 
kivételével 

 radioaktív anyaggal visszaélés b ntette  264. § a (4) bekezdés 
kivételével 

100.  lopott gépjárm vek 
kereskedelme 

  orgazdaság b ntette 379. § a (2) bekezdés 
kivételével 

 orgazdaság b ntette  326. § a (2) bekezdés 
kivételével 

101.     költségvetési csalás b ntette, ideértve a 
2011. december 31-ig hatályban volt 
csempészet b ntettét 

 396. § (2)–(7) bekezdés  költségvetési csalás b ntette, ideértve a 
2011. december 31-ig hatályban volt 
csempészet b ntettét 

 310. § (2)–(7) bekezdés 
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102.  er szakos közösülés  szexuális kényszerítés b ntette  196. §   

    szexuális er szak b ntette  197. §   er szakos közösülés b ntette 
szemérem elleni er szak b ntette 

 197. § 
198. §  

103.  gyújtogatás  közveszély okozása b ntette  322. § az (5)–(6) 
bekezdés kivételével  

 közveszélyokozás b ntette  259. §  

104.    robbanóanyag vagy robbantószer 
felhasználásával elkövetett rongálás b ntette 

 371. § (4) bekezdés c) 
pont 

 robbanóanyag/robbantószer 
felhasználásával elkövetett rongálás 
b ntette 

 324. § (4) bekezdés c) 
pont 

105.   a Nemzetközi 
Büntet bíróság 
joghatósága alá tartozó 
b ncselekmények 

  a Btk. XIII. és XIV. Fejezetében felsorolt 
b ncselekmények 

 152. § és a 158. § 
kivételével 

 a Btk. XI. fejezetében felsorolt 
b ncselekmények 

 154. § és a 165. § 
kivételével 

106.   légi vagy vízi járm  
jogellenes hatalomba 
kerítése 

járm  hatalomba kerítése b ntette 320. §   légi járm , vasúti, vízi, közúti 
tömegközlekedési vagy tömeges 
áruszállításra alkalmas járm  hatalomba 
kerítése b ntette 

 262. §  

107.  szabotázs 
  
  

 rombolás b ntette  257. §   rombolás b ntette  142. §  

108.  fogolyzendülés b ntette 284. § (1)–(4) bekezdés fogolyzendülés 246. § 
109.   közveszély okozása b ntette  322. § az (5)–(6) 

bekezdés kivételével  
 közveszélyokozás b ntette  259. § (1)–(3) bekezdés 

110.  
 

 közérdek  üzem m ködése megzavarása 
b ntette 

 323. § az (5) bekezdés 
kivételével 

 közérdek  üzem m ködése 
megzavarásának b ntette 

 260. § (1)–(4) bekezdés 
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E törvény 148. § (6) bekezdése értelmében a b ncselekményfajtákhoz a Btk. következ  b ncselekményei tartoznak: 

 
   A  B  C D E 

  A kerethatározatban 
megjelölt 

b ncselekményfajták 

Az egyes b ncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. 
július 1-t l hatályos 2012. évi C. törvény szerint 

Az egyes b ncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. 
június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint 

1.   b nszervezetben való 
részvétel 

  b nszervezetben részvétel b ntette  321. § (1) bekezdés  b nszervezetben részvétel b ntette  263/C. § (1) bekezdés 

2.     b nszervezetben elkövetett 
b ncselekmények 

 459. § (1) bekezdés 1. 
pont 

 b nszervezetben elkövetett 
b ncselekmények 

 137. § 8. pont 

3.   terrorizmus   terrorcselekmény b ntette  314. §, 315. § a (3) 
bekezdés kivételével, 316. 

§ 

 terrorcselekmény b ntette  261. § a (6) bekezdés 
kivételével 

4.   terrorcselekmény feljelentésének 
elmulasztása b ntette 

317. § terrorcselekmény b ntette 261. § (8) bekezdés 

5.   terrorizmus finanszírozása b ntette 318. § terrorcselekmény b ntette 261. § 
6.   emberkereskedelem   emberkereskedelem vétsége és b ntette  192. §   emberkereskedelem b ntette  175/B. §  
7.     vagyoni haszonszerzés végett elkövetett 

embercsempészés b ntette 
 353. § (2) bekezdés a) 

pont 
 vagyoni haszonszerzés végett elkövetett 
embercsempészés b ntette 

 218. § (2) bekezdés a) 
pont 

8.     üzletszer en elkövetett embercsempészés 
b ntette 

 353. § (3) bekezdés d) 
pont 

 üzletszer en elkövetett embercsempészés 
b ntette 

 218. § (3) bekezdés c) 
pont 

9.   gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és 
gyermekpornográfia 

  szexuális kényszerítés b ntette  196. §   

10.     szexuális er szak b ntette  197. §   er szakos közösülés b ntette 
szemérem elleni er szak b ntette 

197. § 
 198. §  

11.     szexuális visszaélés b ntette  198. §   megrontás b ntette  201–202/A. §  
12.     kerítés b ntette  200. §   tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személy sérelmére elkövetett kerítés 
b ntette 

 207. § (3) bekezdés a) 
pont 

13.     prostitúció el segítésének b ntette  201. §   kiskorút foglalkoztató bordélyház 
fenntartásával elkövetett üzletszer  
kéjelgés el segítésének b ntette 

 205. § (3) bekezdés a) 
pont 

14.     gyermekprostitúció kihasználásának 
b ntette 

  203. §   

15.   gyermekpornográfia vétsége és b ntette 204. §  tiltott pornográf felvétellel visszaélés 
b ntette 

 204. §  
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16.   kábítószerek és 
pszichotróp anyagok 
tiltott kereskedelme 

  kábítószer-kereskedelem vétsége és 
b ntette 

176–177. §   kábítószerrel visszaélés b ntette (kínál, 
átad, forgalomba hoz, kereskedik) 
kiskorú felhasználásával elkövetett 
kábítószerrel visszaélés b ntette (országba 
behoz, onnan kivisz vagy az ország 
területén átvisz, kínál, átad, forgalomba 
hoz, kereskedik) 

 282/A. § 
 

282/B. § (1)–(4) bekezdés, 
(6) bekezdés, (7) bekezdés 

b) pont  

17.     kábítószer birtoklás vétsége és b ntette 
egyes esetei (ország területére behoz, 
onnan kivisz, vagy azon átszállít) 

 178–179. §   kábítószerrel visszaélés egyes esetei: 
üzletszer en vagy jelent s mennyiség  
kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés 
b ntette (országba behoz, onnan kivisz, vagy az 
ország területén átvisz); 

 282. § (2) bekezdés, (5) 
bekezdés b) pont; 

 
 
 
 

18.     kábítószer készítésének el segítése 
vétsége és b ntette 

 182. § (1)–(4) bekezdés kábítószer el állításához szükséges 
anyagra elkövetett kábítószerrel visszaélés 
b ntette; 
anyagi eszközök szolgáltatásával 
elkövetett kábítószerrel visszaélés 
b ntette 

282. § (3) bekezdés b) 
pont; 

282. § (4) bekezdés 

19.    kábítószer-prekurzorral visszaélés vétsége 
és b ntette 

 183. §   kábítószer el állításához használt anyaggal 
visszaélés b ntette (forgalomba hoz, 
kereskedik, országba behoz, onnan kivisz vagy 
az ország területén átvisz, átad) 

 283/A. § (1) bekezdés 

20.     kábítószerfügg  személy által elkövetett 
kábítószerrel visszaélés b ntette 

 282/C. §  

21.    új pszichoaktív anyaggal visszaélés 
b ntette 

 184. § új pszichoaktív anyaggal visszaélés 
b ntette 

283/B. § 

22.   fegyverek, l szerek 
és robbanóanyagok 
tiltott kereskedelme 

  robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
visszaélés b ntette 

 324. §  robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
visszaélés b ntette 

 263. §  

23.    l fegyverrel vagy l szerrel visszaélés 
vétsége és b ntette 

 325. §   l fegyverrel vagy l szerrel visszaélés 
b ntette 

 263/A. §  

24.     nemzetközi szerz dés által tiltott 
fegyverrel visszaélés b ntette 

 326. § a (7) bekezdés 
kivételével  

 nemzetközi szerz dés által tiltott 
fegyverrel visszaélés b ntette 

 264/C. §  

25.    nemzetközi gazdasági tilalom megszegésének 
b ntette (l fegyver, l szer, robbanóanyag, 
robbantószer, ezek felhasználására szolgáló 
készülék vagy egyéb katonai célú felhasználásra 
szánt termék) 

327. § (3) bekezdés a) 
pont 

 nemzetközi gazdasági tilalom katonai 
célú felhasználásra szánt termék 
kereskedelmével összefüggésben 
elkövetett megszegésének b ntette 

 261/A. § (3) bekezdés a) 
pont 

26.     haditechnikai termékkel vagy 
szolgáltatással visszaélés b ntette 

 329. §  haditechnikai termékkel visszaélés 
b ntette 

263/B. § (1) bekezdés b) 
pont 
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27.   vesztegetés  vesztegetés b ntette  290. §  vesztegetés b ntette 254. § az (1) bekezdés 
kivételével

28.     vesztegetés elfogadása b ntette  291. §  vesztegetés b ntette 252. §, 255/A. § (1) 
bekezdés 

29.    hivatali vesztegetés vétsége és b ntette 293. § vesztegetés b ntette 
 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatban 

253. §, 255/A. § (2) 
bekezdés,  
258/B. § 

30.   
  

 hivatali vesztegetés elfogadása b ntette  294. §  vesztegetés b ntette 
 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatban 

250. §, 255/A. § (1) 
bekezdés  
258/D. § 

31.   vesztegetés bírósági vagy hatósági 
eljárásban b ntette 

 295. §  vesztegetés b ntette 255. §, 255/A. § (2) 
bekezdés 

32.   vesztegetés elfogadása bírósági vagy 
hatósági eljárásban b ntette 

296. § vesztegetés b ntette 255. §, 255/A. § (1) 
bekezdés 

33.   vesztegetés feljelentésének elmulasztása 297. § vesztegetés feljelentésének elmulasztása, 
vesztegetés feljelentésének elmulasztása 
nemzetközi kapcsolatban 

255/B. §, 
258/F. § 

34.   befolyás vásárlása vétsége és b ntette 298. § befolyás vásárlása b ntette 256/A.  § (1) bekezdés 
35.   befolyással üzérkedés vétsége és b ntette 299–300. §  befolyással üzérkedés b ntette  256. §  
36.   csalással kapcsolatos 

b ncselekmények, 
ideértve az Európai 
Közösségek pénzügyi 
érdekeinek védelmér l 
szóló, 1995. július 26-i 
egyezmény értelmében 
az Európai 
Közösségek pénzügyi 
érdekeit sért  csalást is
 

  költségvetési csalás vétsége és b ntette 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 396. § 
 

költségvetési csalás b ntette 310. § (2)–(7) bekezdés 

37.   a költségvetési csaláshoz kapcsolódó 
felügyeleti vagy ellen rzési kötelezettség 
elmulasztása b ntette, ideértve a 2011. 
december 31-ig hatályban volt Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 
b ntettét 

397. § a költségvetési csaláshoz kapcsolódó 
felügyeleti vagy ellen rzési kötelezettség 
elmulasztása ideértve a 2011. december 
31-ig hatályban volt Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése b ntettét 

310/A. § 

38.   b ncselekményekb l 
származó jövedelmek 
tisztára mosása 

  b npártolás b ntette, amennyiben a 
b ncselekményb l származó el ny biztosításá-
ban való közrem ködéssel követik el 

 282. § (2) bekezdés  b npártolás b ntette, amennyiben a 
b ncselekményb l származó el ny biztosí-
tásában való közrem ködéssel követik el 

 244. § (2) bekezdés 

39.     orgazdaság vétsége és b ntette 379. §  orgazdaság vétsége és b ntette  326. § (2)-(6) bekezdés 
40.     pénzmosás vétsége és b ntette  399–400. §   pénzmosás vétsége és b ntette  303. §, 303/A. §  
41.     pénzmosással kapcsolatos bejelentési 

kötelezettség elmulasztásának vétsége 
 401. §   pénzmosással kapcsolatos bejelentési 

kötelezettség elmulasztásának vétsége 
 303/B. §  
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42.   pénzhamisítás, 
ideértve az euró 
hamisítását is 

 pénzhamisítás b ntette  389. §   pénzhamisítás vétsége és b ntette 
hamis pénz kiadásának vétsége és b ntette

 304. § 
306. §  

43.    pénzhamisítás el segítése vétsége és 
b ntette 

 390. §   pénzhamisítás el segítésének vétsége  304/A. §  

44.  számítógépes 
b ncselekmények 

 információs rendszer felhasználásával 
elkövetett csalás b ntette 

 375. §  számítástechnikai rendszer és adatok 
elleni b ncselekmény 
készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel 
visszaélés 

300/C. § (3)–(4) bekezdés 
 

313/C. § (1)–(6) bekezdés 

45.    tiltott adatszerzés b ntette  422. § (1) bekezdés d) 
pont, (3)–(4) bekezdés 

magántitok jogosulatlan megismerése 178/A. § 

46.   információs rendszer vagy adat 
megsértésének vétsége és b ntette 

423. §  számítástechnikai rendszer és adatok 
elleni vétség és b ntett 

 300/C. §  

47.   információs rendszer védelmét biztosító 
technikai intézkedés kijátszása vétsége 

424. § (1) bekezdés  számítástechnikai rendszer védelmét 
biztosító technikai intézkedés 
kijátszásának vétsége 

 300/E. §  

48.   környezettel 
kapcsolatos 
b ncselekmények, 
ideértve a 
veszélyeztetett 
állatfajok, a 
veszélyeztetett 
növényfajok és 
növényfajták tiltott 
kereskedelmét is 
  
  

  környezetkárosítás vétsége és b ntette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 241. §   környezetkárosítás vétsége és b ntette  280. §  

49.   természetkárosítás vétsége és b ntette  242–243. §   természetkárosítás vétsége és b ntette  281. §  
50.   állatkínzás vétsége és b ntette 244. § állatkínzás vétsége  266/B. § (1) bekezdés 
51.   orvvadászat b ntette 245. §  állatkínzás b ntette 266/B. § (2) bekezdés 
52.   orvhalászat vétsége 246. § állatkínzás b ntette 266/B. § (2) bekezdés 
53.   tiltott állatviadal szervezése vétsége és 

b ntette 
247. § tiltott állatviadal szervezése vétsége és 

b ntette
266/A. § 

54.   a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése vétsége és b ntette 

248. §  hulladékgazdálkodás rendje 
megsértésének vétsége és b ntette 

 281/A. §  

55.   ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés 
vétsége és b ntette 

249. § környezetkárosítás 280. § (2) bekezdés 

56.   jogellenes beutazás és 
tartózkodás el segítése

 embercsempészés vétsége és b ntette  353. §   embercsempészés vétsége és b ntette  218. §  
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57.   szándékos emberölés, 
súlyos testi sértés 

 emberölés b ntette  160. § a (4) bekezdés 
kivételével 

 emberölés b ntette  166. § a (4) bekezdés 
kivételével 

58.    er s felindulásban elkövetett emberölés 
b ntette 

 161. §   er s felindulásban elkövetett emberölés 
b ntette 

 167. §  

59.    testi sértés b ntette  164. § az (2), (4) és (7) 
bekezdés kivételével 

 testi sértés b ntette  170. § az (1), (5) és (7) 
bekezdés kivételével 

60.    foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés b ntette az (1) bekezdés 
szerinti eredményt kivéve 

 165. § (3) bekezdés  foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés b ntette az (1) bek. szerinti 
eredményt kivéve 

 171. § (3) bekezdés 

61.    közlekedés biztonsága elleni b ntett 232. § (2) bekezdés  közlekedés biztonsága elleni b ntett  184. § (2) bekezdés 
62.    vasúti, légi vagy vízi közlekedés 

veszélyeztetése b ntette 
 233. § (2) bekezdés  vasúti, légi vagy vízi közlekedés 

veszélyeztetése b ntette 
 185. § (2) bekezdés 

63.    közúti veszélyeztetés b ntette  234. § (2) bekezdés  közúti veszélyeztetés b ntette  186. § (2) bekezdés 
64.    járm vezetés ittas állapotban b ntette  236. § (2)–(3) bekezdés  ittas vagy bódult állapotban járm vezetés 

b ntette 
 188. § (2)–(3) bekezdés 

65. járm vezetés bódult állapotban b ntette 237. § (2)–(3) bekezdés  ittas vagy bódult állapotban járm vezetés 
b ntette 

 188. § (2)–(3) bekezdés 

66.   emberi szervek és 
szövetek tiltott 
kereskedelme 

 emberi test tiltott felhasználása vétsége és 
b ntette 

 175. §   emberi test tiltott felhasználása vétsége és 
b ntette 

 173/I. §  

67.   emberrablás, 
személyi szabadságtól 
való jogellenes 
megfosztás és túszejtés

  emberrablás b ntette 
 
 
 

 190. §   emberrablás b ntette  175/A. §  

68.   emberrablás feljelentésének elmulasztása 
b ntette 

191. § emberrablás 175/A. § (7) bekezdés 

69.    személyi szabadság megsértése b ntette  194. §   személyi szabadság megsértése b ntette  175. §  
70.    kényszerítés b ntette  195. §   kényszerítés b ntette  174. §  
71.    jogellenes fogvatartás b ntette  304. §   jogellenes fogvatartás b ntette  228. §  
72.   rasszizmus és 

idegengy lölet 
 lelkiismereti és vallásszabadság 
megsértése b ntette 

 215. §   lelkiismereti és vallásszabadság 
megsértésének b ntette 

 174/A. §  

73.   
  

  közösség tagja elleni er szak b ntette  216. §  közösség tagja elleni er szak b ntette  174/B. § a (3) bekezdés 
kivételével  

74.  közösség elleni uszítás b ntette  332. §   közösség elleni izgatás b ntette  269. §  
75.   a nemzeti szocialista vagy kommunista 

rendszerek b neinek nyilvános tagadása 
b ntette 

333. § a nemzeti szocialista vagy kommunista 
rendszerek b neinek nyilvános tagadása 

269/C. § 
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76.   szervezett lopás vagy 
fegyveres rablás 

 rablás b ntette  365. § (3) bekezdés a)–d) 
pont, (4) bekezdés b)–c) 

pont 

 rablás b ntette  321. § (3) bekezdés a) és 
c) pont, (4) bekezdés b)–

c) pont 
77.    kifosztás b ntette  366. § (2) bekezdés b)–c) 

pont, (3) bekezdés b) pont 
 kifosztás b ntette  322. § (2) bekezdés b) 

pont, (3) bekezdés b) pont 
78.   b nszövetségben elkövetett lopás b ntette 370. § (3) bekezdés b) 

pont ba) alpont, (4) 
bekezdés b) pont, (5) 
bekezdés b) pont, (6) 

bekezdés b) pont 

b nszövetségben elkövetett lopás b ntette 316. § (4) bekezdés b) 
pont 1. alpont, (5) 

bekezdés b) pont, (6) 
bekezdés b) pont, (7) 

bekezdés b) pont 
79.   kulturális javak - 

köztük régiségek és 
m tárgyak - tiltott 
kereskedelme 

  védett kulturális javakkal visszaélés 
b ntette 

358. §  kulturális javakkal visszaélés b ntette  216/B. §  

80.    orgazdaság b ntette egyes esetei  379. § (3) bekezdés b)–c) 
pont 

 orgazdaság egyes esetei  326. § (3) bekezdés b)–c) 
pont 

81.   csalással kapcsolatos 
b ncselekmények 

 csalás vétsége és b ntette 
 

 373. §   csalás vétsége és b ntette  318. §  

82.   gazdasági csalás vétsége és b ntette 374. §  
83.   információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás b ntette 
375. § számítástechnikai rendszer és adatok 

elleni b ncselekmény 
készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel 
visszaélés 

300/C. § (3)–(4) bekezdés 
 

313/C. § (1)–(6) bekezdés 

84.    költségvetési csalás vétsége és b ntette, 
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban 
volt adócsalás vétségét és b ntettét, 
valamint a munkáltatással összefüggésben 
elkövetett adócsalás vétségét és b ntettét 

 396. §   költségvetési csalás vétsége és b ntette, 
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban 
volt adócsalás vétségét és b ntettét, 
valamint a munkáltatással összefüggésben 
elkövetett adócsalás vétségét és b ntettét 

 310. §  

85.    költségvetési csaláshoz kapcsolódó 
felügyeleti vagy ellen rzési kötelezettség 
elmulasztása b ntette 

 397. §   költségvetési csaláshoz kapcsolódó 
felügyeleti vagy ellen rzési kötelezettség 
elmulasztása 

 310/A. §  

86.   zsarolás és védelmi 
pénz szedése 

 kényszerítés b ntette  195. §   kényszerítés b ntette  174. §  

87.    zsarolás b ntette  367. §   zsarolás b ntette  323. §  
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88.   termékhamisítás és 
jogbitorlás 

 bitorlás b ntette  384. §   bitorlás b ntette  329. §  

89.    szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó 
jogok megsértése vétsége és b ntette 

 385. §   szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó 
jogok megsértése vétsége és b ntette 

 329/A. §  

90.    védelmet biztosító m szaki intézkedés 
kijátszása vétsége és b ntette 

 386. § a (4) bekezdés 
kivételével  

 szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó 
jogok védelmét biztosító m szaki 
intézkedés kijátszása vétsége és b ntette 

 329/B. §  

91.    jogkezelési adat meghamisítása vétsége   387. §   jogkezelési adat meghamisítása vétsége  329/C. §  
92.    iparjogvédelmi jogok megsértésének 

vétsége és b ntette 
  388. §   iparjogvédelmi jogok megsértésének 

vétsége és b ntette 
 329/D. §  

93.   közokirat-hamisítás 
és hamisított 
közokirattal való 
kereskedés 

 közokirat-hamisítás vétsége és b ntette   342. §   közokirat-hamisítás vétsége és b ntette  274. §  

94.    hivatalos személy által elkövetett 
közokirat-hamisítás b ntette 

 343. §  hivatalos személy által elkövetett 
közokirat-hamisítás b ntette 

 275. § 

95.    biztonsági okmány hamisítása vétsége  344. §  
96.     okirattal visszaélés vétsége   346. §   visszaélés okirattal vétsége  277. §  
97.    egyedi azonosító jellel visszaélés b ntette   347. §   egyedi azonosító jel meghamisításának 

b ntette 
 277/A. §  

98.    jövedékkel visszaélés el segítése vétsége 
és b ntette (el állít, forgalomba hoz) 

  398. §   jövedékkel visszaélés el segítésének 
vétsége és b ntette (el állít, forgalomba 
hoz) 

 311/B. §  

99.   fizet eszközök 
hamisítása 

 pénzhamisítás vétsége és b ntette 
 

  389. §   pénzhamisítás b ntette és vétsége  304. §  

100.   pénzhamisítás el segítése vétsége és 
b ntette 

390. § pénzhamisítás el segítése vétsége 304/A. § 

101.    készpénz-helyettesít  fizetési eszköz 
hamisítása vétsége 

  392. §   készpénz-helyettesít  fizetési eszköz 
hamisításának vétsége 

 313/B. §  

102.    készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel 
visszaélés vétsége és b ntette 

  393. §  készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel 
visszaélés vétsége és b ntette 

 313/C. § a (7) bekezdés 
kivételével 

103.   hormontartalmú 
anyagok és más 
növekedésserkent k 
tiltott kereskedelme 

  teljesítményfokozó szerrel visszaélés 
vétsége és b ntette 

 185. § 

104.   egészségügyi termék hamisítása b ntette 
186. §

105.   nukleáris és 
radioaktív anyagok 
tiltott kereskedelme 

 radioaktív anyaggal visszaélés b ntette  250. § a (4) bekezdés 
kivételével  

 radioaktív anyaggal visszaélés b ntette  264. §  
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106.   lopott járm vek 
kereskedelme 

 orgazdaság b ntette  379. § a (2) bekezdés 
kivételével 

 orgazdaság b ntette  326. § (3)–(6) bekezdés 

107.    költségvetési csalás b ntette, ideértve a 
2011. december 31-ig hatályban volt 
csempészet b ntettét 

 396. § (2)–(7) bekezdés  költségvetési csalás b ntette, ideértve a 
2011. december 31-ig hatályban volt 
csempészet b ntettét 

 310. § (2)–(7) bekezdés 

108.   er szakos közösülés  szexuális kényszerítés b ntette  196. §   
    szexuális er szak b ntette  197. §  er szakos közösülés b ntette

szemérem elleni er szak b ntette
197. § 
198. § 

109.   gyújtogatás  közveszély okozása b ntette  322. § az (5)–(6) 
bekezdés kivételével  

 közveszély okozás vétsége és b ntette  259. §  

110.    robbanóanyag vagy robbantószer 
felhasználásával elkövetett rongálás 
b ntette 

 371. § (4) bekezdés c) 
pont 

 robbanóanyag/robbantószer 
felhasználásával elkövetett rongálás 
b ntette 

 324. § (4) bekezdés c) 
pont 

111.   a Nemzetközi 
Büntet bíróság 
joghatósága alá tartozó 
b ncselekmények 

 a Btk. XIII. és XIV. Fejezetében felsorolt 
b ncselekmények 

 152. § és a 158. § 
kivételével 

 a Btk. XI. fejezetében felsorolt 
b ncselekmények 

 154. § és a 165. § 
kivételével 

112.   légi vagy vízi járm  
hatalomba kerítése 

járm  hatalomba kerítése b ntette  320. §   légi járm , vasúti, vízi, közúti 
tömegközlekedési vagy tömeges 
áruszállításra alkalmas járm  hatalomba 
kerítése b ntette 

 262. §  

113.   szabotázs  rombolás b ntette  257. §   rombolás b ntette  142. §  
114.   fogolyzendülés b ntette 284. §  fogolyzendülés b ntette 246. § 
115.    közveszély okozása b ntette 322. § az (5)–(6) bekezdés 

kivételével 
 közveszélyokozás b ntette  259. § (1)–(3) bekezdés 

116.    közérdek  üzem m ködése megzavarása 
vétsége és b ntette 

 323. § az (5) bekezdés 
kivételével 

 közérdek  üzem m ködése 
megzavarásának b ntette 

 260. § (1)–(4) bekezdés 

117.   olyan magatartás, 
amely sérti a közúti 
közlekedés szabályait, 
beleértve a vezetési- és 
pihen  id re, valamint 
a veszélyes anyagokra 
vonatkozó 
rendelkezések 
megszegését 

 közlekedési b ncselekmények  XXII. Fejezet  közlekedési b ncselekmények  XIII. fejezet 
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118.   csempészet   költségvetési csalás vétsége és b ntette, 
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban 
volt csempészet vétségét és b ntettét 

 396. §   költségvetési csalás vétsége és b ntette 
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban 
volt csempészet vétségét és b ntettét 

 310. §  

119.   szellemi 
tulajdonjogok 
megsértése 

  szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó 
jogok megsértése vétsége és b ntette 

 385. §   szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó 
jogok megsértése vétsége és b ntette 

 329/A. §  

120.   személy elleni 
er szakkal fenyegetés 
és személy elleni 
er szakos 
cselekmények, 
beleértve a 
sporteseményeken 
elkövetett er szakos 
cselekményeket 

  rendbontás vétsége és b ntette  340. §   rendbontás vétsége és b ntette  271/A. §  

121.     szándékos emberölés és súlyos testi sértés 
sorában az e mellékletben felsorolt 
b ncselekmények 

  szándékos emberölés és súlyos testi sértés 
sorában az e mellékletben felsorolt 
b ncselekmények 

 

122.   b ncselekménnyel 
okozott kár 

  azon b ncselekmények, amelyek 
tényállási elemeiben az érték, kár, vagyoni 
hátrány, illetve a bevételcsökkenés szerepel

  azon b ncselekmények, amelyek tényállási 
elemeiben az érték, kár, vagyoni hátrány, 
illet leg a bevételcsökkenés szerepel 

 

123.   lopás  lopás vétsége és b ntette  370. §   lopás vétsége és b ntette  316. §  
124.   az EK-Szerz dés 

alapján vagy az EU-
Szerz dés VI. címe 
alapján elfogadott jogi 
aktusokból ered  
kötelezettségek 
végrehajtása céljából a 
kibocsátó állam által 
megállapított 
b ncselekmények 

 természetkárosítás b ntette  242. §   természetkárosítás  281. §  

125.     nemzetközi bíróság el tt elkövetett 
igazságszolgáltatás elleni b ncselekmény 

 289. §   nemzetközi bíróság el tt elkövetett 
igazságszolgáltatás elleni b ncselekmény 

 249/B. §  

126.     nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 
b ntette 

 327. §   nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése 

 261/A. §  

127.     haditechnikai termékkel és szolgáltatással 
visszaélés b ntette 

 329. §   haditechnikai termékkel és 
szolgáltatással, illet leg kett s 
felhasználású termékkel visszaélés 

 263/B. §  
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128.    kett s felhasználású termékkel visszaélés 
b ntette 

330. §  haditechnikai termékkel és 
szolgáltatással, illet leg kett s 
felhasználású termékkel visszaélés 

 263/B. §  

129.     jogellenes tartózkodás el segítése vétsége 354. §  jogellenes belföldi tartózkodás 
el segítése 

 214/A. §  

130.     költségvetési csalás vétsége és b ntette, 
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban 
volt csempészet vétségét és b ntettét 

 396. §   költségvetési csalás vétsége és b ntette, 
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban 
volt csempészet vétségét és b ntettét 

 310. §  

131.     költségvetési csaláshoz kapcsolódó 
felügyeleti vagy ellen rzési kötelezettség 
elmulasztásának b ntette 

 397. §   költségvetési csaláshoz kapcsolódó 
felügyeleti vagy ellen rzési kötelezettség 
elmulasztásának b ntette, 

310/A. § 

132.   ideértve a 2011. december 31-ig hatályban 
volt Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése b ncselekményét 

   ideértve a 2011. december 31-ig 
hatályban volt Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése 
b ncselekményét 

 

133.     pénzmosás vétsége és b ntette  399–400. §   pénzmosás vétsége és b ntette  303. §, 303/A. §  
134.     pénzmosással kapcsolatos bejelentési 

kötelezettség elmulasztásának vétsége 
 401. §   pénzmosással kapcsolatos bejelentési 

kötelezettség elmulasztásának vétsége 
 303/B. §  

135.     továbbá a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és gyermekpornográfia 
sorában felsorolt b ncselekmények 

  továbbá a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és gyermekpornográfia 
sorában felsorolt b ncselekmények 
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Az Európai Rend rségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozat mellékletében megjelölt 
b ncselekményfajták megfeleltetése a Büntet  Törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) alapján 

 
   A B C D E 

 1  Az Európai 
Rend rségi Hivatal 

(Europol) 
létrehozásáról szóló 
2009/371/IB Tanács 

határozatának 
mellékletében 

megjelölt 
b ncselekményfajták 

Az egyes b ncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. 
július 1-t l hatályos 2012. évi C. törvény szerint 

 

Az egyes b ncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. 
június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint 

 

 2   szándékos emberölés, 
súlyos testi sértés 

 népirtás b ntette 
 

  142. §  népirtás b ntette  155. § 

emberölés b ntette   160. § (1)–(3) bekezdés, (5) 
bekezdés 

emberölés b ntette 166. § (1)–(3) bekezdés 

er s felindulásban elkövetett 
emberölés b ntette 

161. § er s felindulásban elkövetett 
emberölés b ntette 

167. § 

  öngyilkosságban közrem ködés 
b ntette 

  162. §  
 

öngyilkosságban közrem ködés 
b ntette 

168. § 

  magzatelhajtás b ntette 163. § (2) bekezdés c) pont   magzatelhajtás b ntette 169. § (2) bekezdés c) pont 
testi sértés vétsége és b ntette 164. § (3)–(6), (8)–(9) bekezdés testi sértés vétsége és b ntette 170. § (2)–(6) bekezdés 

 3   emberi szervek és 
szövetek tiltott 
kereskedelme 

 

 emberi test tiltott felhasználása 
b ntette   
 

  175. § 
 

emberi test tiltott felhasználása 
b ntette  

173/I. § 

emberkereskedelem b ntette   192. § (3) bekezdés f) pont,  
  (4) bekezdés b) pont, 
  (5) bekezdés b) pont,  
  (6) bekezdés a) pont 

emberkereskedelem b ntette 175/B. § (2) bekezdés e) pont, 
(3) bekezdés b) pont, 

(4) bekezdés, (5) bekezdés a) pont 

 4   emberrablás, személyi 
szabadság megsértése, 
megfosztás és túszejtés 

  emberrablás b ntette 
   
 

  190. § a (6) bekezdés kivételével emberrablás b ntette 175/A. § (1)–(5) és (7) bekezdés 

személyi szabadság megsértése 
b ntette 

  194. §  
 
személyi szabadság megsértése 
b ntette 

175. § 

kényszerítés b ntette   195. § 
 
kényszerítés b ntette 174. § 

jogellenes fogvatartás b ntette   304. § jogellenes fogvatartás b ntette 228. § 
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 5   rasszizmus és 
idegengy lölet 

  apartheid b ntette 
   

  144. §  157. § 

  lelkiismereti és vallásszabadság 
megsértése b ntette  

  215. § 
 
  lelkiismereti és vallásszabadság 
megsértése b ntette  

174/A. § 

közösség tagja elleni er szak 
b ntette 

216. § a (4) bekezdés kivételével közösség tagja elleni er szak 
b ntette 

174/B. § (1)–(2) bekezdés 

  közösség elleni uszítás b ntette   332. § közösség elleni izgatás b ntette 269. § 
a nemzeti szocialista és 
kommunista 
rendszerek b neinek nyilvános 
tagadása b ntette 

  333. § a nemzeti szocialista és 
kommunista 
rendszerek b neinek nyilvános 
tagadása b ntette 

269/C. § 

 6   szervezett rablás   b nszövetségben vagy 
csoportosan elkövetett rablás 
b ntette 

  365. § (3) bekezdés c)–d) pont, 
  (4) bekezdés b)–c) pont 

b nszövetségben vagy csoportosan 
elkövetett rablás b ntette 

321. § (3) bekezdés c) pont és (4) 
bekezdés c) pont 

kifosztás b ntette   366. § (2) bekezdés b)–c) pont, 
  (3) bekezdés b) pont 

kifosztás b ntette 322. § (2) bekezdés b) pont és (3) 
bekezdés b) pont 

  járm  önkényes elvétele b ntette 
egyes esetei 

380. § (2) bekezdés b) pont, 
  (3) bekezdés 

  járm  önkényes elvétele b ntette 
egyes esetei 

327. § (2) bekezdés b) pont és (3) 
bekezdés 

 7   kulturális javak – 
ideértve a régiségeket 
és m tárgyakat is – 
tiltott kereskedelme 

  védett kulturális javakkal 
visszaélés b ntette 
 
   

  358. § 
 
visszaélés kulturális javakkal 
b ntette 

216/B. § 

orgazdaság b ntette egyes esetei 379. § (3) bekezdés b)–c) pont orgazdaság b ntette egyes esetei 326. § (3) bekezdés b)–c) pont 
 8   csalással kapcsolatos 

b ncselekmények 
  2011. december 31-ig hatályban 
volt jogosulatlan gazdasági el ny 
megszerzése b ntette  

1978. évi IV. törvény 288. § 2011. december 31-ig hatályban 
volt jogosulatlan gazdasági el ny 
megszerzése b ntette 

 

cs db ncselekmény vétsége és 
b ntette 

  404. § cs db ncselekmény vétsége és 
b ntette 

290. § (1)–(4) bekezdés 

rossz min ség  termék forgalomba 
hozatala b ntette 

415. § (1)–(2) bekezdés rossz min ség  termék 
forgalomba hozatala b ntette 

292. § (1)–(2) bekezdés, 293. § 

megfelel ség hamis tanúsítása 
b ntette 

416. § (1)–(2) bekezdés min ség hamis tanúsítása b ntette 295. § (1) bekezdés 

fogyasztók megtévesztése vétsége 
és b ntette 

417. § a fogyasztó megtévesztése vétsége 296/A. § 

saját t ke csorbítása b ntette 407. § saját t ke csorbítása b ntette 298/B. § 
bennfentes kereskedelem b ntette 410. § bennfentes kereskedelem b ntette 299/A. § 
t kebefektetési csalás b ntette 411. § t kebefektetési csalás b ntette 299/B. § 
piramisjáték szervezése b ntette 412. § piramisjáték szerezése b ntette 299/C. § 
költségvetési csalás 396. § költségvetési csalás 310. § 
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2011. december 31-ig hatályban 
volt adócsalás vétsége és b ntette 

 2011. december 31-ig hatályban 
volt adócsalás vétsége és b ntette 

 

2011. december 31-ig hatályban 
volt munkáltatással összefüggésben 
elkövetett adócsalás vétsége és 
b ntette 

 2011. december 31-ig hatályban 
volt munkáltatással összefüggésben 
elkövetett adócsalás vétsége és 
b ntette 

 

2011. december 31-ig hatályban 
volt csempészet vétsége és b ntette

 2011. december 31-ig hatályban 
volt csempészet vétsége és b ntette

 

  2011. december 31-ig hatályban 
volt Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése vétsége és 
b ntette 

   2011. december 31-ig hatályban 
volt Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése vétsége és 
b ntette 

 

    sikkasztás vétsége és b ntette 372. § sikkasztás vétsége és b ntette 317. § 
    csalás vétsége és b ntette 373. § csalás vétsége és b ntette 318. § 
    gazdasági csalás vétsége és 

b ntette 
  374. §   

    információs rendszer 
felhasználásával elkövetett csalás 
b ntette 

  375. § számítástechnikai rendszer és 
adatok elleni b ncselekmény 
készpénz-helyettesít  fizetési 
eszközzel visszaélés 

300/C. § (3)–(4) bekezdés 
 

313/C. § (1)–(6) bekezdés 

    h tlen kezelés vétsége és b ntette 376. § h tlen kezelés vétsége és b ntette 319. § 
    hitelezési csalás b ntette 297/A. § 
    gazdálkodó szervezet vezet  állású 

személyének visszaélése vétsége 
298/A. § 

 9   zsarolás és védelmi 
pénz szedése 

  kényszerítés b ntette 
 

  195. § kényszerítés b ntette   174. § 

zsarolás b ntette   367. § zsarolás b ntette 323. § 
önbíráskodás b ntette   368. § (1)–(2) bekezdés önbíráskodás b ntette 273. § (1)–(2) bekezdés 

 10   iparjogvédelmi jog 
megsértése és 
termékhamisítás 

  szerz i vagy szerz i joghoz 
kapcsolódó jogok megsértése 
vétsége és b ntette 

  385. § (1)–(4) bekezdés 
  
 

szerz i vagy szerz i joghoz 
kapcsolódó jogok megsértése 
vétsége és b ntette 

329/A. § 
 

védelmet biztosító m szaki 
intézkedés kijátszása vétsége és 
b ntette 
 

386. § (1)–(3) bekezdés szerz i vagy szerz i joghoz 
kapcsolódó jogok védelmét 
biztosító m szaki intézkedés 
kijátszása vétsége és b ntette 

329/B. § (1)–(3) bekezdés 
 

 

    jogkezelési adat meghamisítása 
vétsége 

  387. § jogkezelési adat meghamisítása 
vétsége 

329/C. § 

iparjogvédelmi jogok megsértése 
vétsége és b ntette 

  388. § iparjogvédelmi jogok megsértése 
vétsége és b ntette 

329/D. § 

versenytárs utánzása b ntette 419. § (2) bekezdés áru hamis megjelölése b ntette 296. § 
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 11    hivatalos okmányok 

hamisítása és hamisított 
okirattal való 
kereskedés 

  közokirat-hamisítás vétsége és 
b ntette 

  342. § 
 
közokirat-hamisítás vétsége és 
b ntette 
 
 

274. § 

hivatalos személy által elkövetett 
közokirat-hamisítás b ntette 

  343. § hivatalos személy által elkövetett 
közokirat-hamisítás b ntette 

275. § 

okirattal visszaélés vétsége 346. § (1) bekezdés visszaélés okirattal vétsége 277. § (1) bekezdés 
egyedi azonosító jellel visszaélés 
b ntette 

347. § egyedi azonosító jel meghamisítása
b ntette 

277/A. § 

jövedékkel visszaélés el segítése 
vétsége és b ntette (el állít, 
forgalomba hoz) 

398. § jövedékkel visszaélés 
el segítésének 
vétsége és b ntette egyes esetei 
(el állít, forgalomba hoz) 

311/B. § 

 12   pénz és más 
fizet eszközök 
hamisítása 

  pénzhamisítás b ntette   389. § (1)–(3) bekezdés 
  
pénzhamisítás b ntette  
hamis pénz kiadása vétsége és 
b ntette 

304. § (1)–(3) bekezdés 
306. § 

pénzhamisítás el segítése vétsége 
és b ntette  

  390. § 
 
pénzhamisítás el segítése vétsége 304/A. § 

 
bélyeghamisítás b ntette   
 

  391. § (1)–(3) bekezdés, (5) 
bekezdés 

bélyeghamisítás b ntette 307. § (1)–(3) bekezdés, 308. § 
 

  készpénz-helyettesít  fizetési 
eszköz hamisítása vétsége  

  392. § 
 
készpénz-helyettesít  fizetési 
eszköz hamisítása vétsége 

313/B. § 
 

készpénz-helyettesít  fizetési 
eszköz hamisításának el segítése 
vétsége 

  394. § készpénz-helyettesít  fizetési 
eszköz hamisítás el segítése 
vétsége 

313/D–313/E. § 
 

 13   számítógépes b nözés   információs rendszer 
felhasználásával elkövetett csalás 
b ntette 

  375. § 
 

számítástechnikai rendszer és 
adatok elleni b ncselekmény 
készpénz-helyettesít  fizetési 
eszközzel visszaélés 

300/C. § (3)–(4) bekezdés 
 

313/C. § (1)–(6) bekezdés 

  tiltott adatszerzés b ntette 
 

422. § (1) bekezdés d) pont, (3)–(4) 
bekezdés 

magántitok jogosulatlan 
megismerése 

178/A. § 

információs rendszer vagy adat 
megsértésnek vétsége és b ntette 
 

423. § számítástechnikai rendszer és 
adatok elleni b ncselekmény 
vétsége és b ntette 

300/C. § 
 

  információs rendszer védelmét 
biztosító technikai intézkedés 
kijátszása vétsége 

424. § (1) bekezdés számítástechnikai rendszer 
védelmét biztosító technikai 
intézkedés kijátszása vétsége 

300/E. § (1) és (2) bekezdés 
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 14   korrupció   vesztegetés b ntette  290. § az (5) bekezdés kivételével vesztegetés b ntette 254. § az (1) bekezdés kivételével

vesztegetés elfogadása b ntette   291. § az (5) bekezdés kivételével vesztegetés b ntette 252. §, 255/A. § (1) bekezdés 
hivatali vesztegetés vétsége és 
b ntette 
 

  293. (1)–(5) bekezdés 
 

vesztegetés b ntette 
vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatban 

253. §, 255/A. § (2) bekezdés,  
258/B. § 

hivatali vesztegetés elfogadása 
b ntette 
 

  294. § (1)–(4) bekezdés 
 

vesztegetés b ntette 
vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatban 

250. §, 255/A. § (1) bekezdés,  
258/D. § 

vesztegetés bírósági vagy hatósági 
eljárásban b ntette 

  295. § (1)–(2) bekezdés 
 

vesztegetés b ntette 255. §, 255/A. § (2) bekezdés 

vesztegetés elfogadása bírósági 
vagy hatósági eljárásban b ntette 

  296. § (1)–(2) bekezdés 
 

vesztegetés b ntette 255. §, 255/A. § (1) bekezdés 

befolyás vásárlása vétsége és 
b ntette 

  298. § 
 

befolyás vásárlása b ntette 256/A. § (1) bekezdés 

befolyással üzérkedés vétsége és 
b ntette 

  299–300. §  befolyással üzérkedés b ntette  256. §  

 15   fegyverek, l szerek és 
robbanóanyagok tiltott 
kereskedelme 

  robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel visszaélés b ntette 

  324. § 
 
 

visszaélés robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel b ntette  

263. § 

l fegyverrel vagy l szerrel 
visszaélés vétsége és b ntette 

  325. § 
 
visszaélés l fegyverrel és l szerrel 
b ntette 

263/A. § 

nemzetközi szerz dés által tiltott 
fegyverrel visszaélés vétsége és 
b ntette 

326. § visszaélés nemzetközi szerz dés 
által tiltott fegyverrel vétsége és 
b ntette 

264/C. § (1)–(4) és (7) bekezdés 

nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése b ntette (l fegyver, 
l szer, robbanóanyag, 
robbantószer, ezek felhasználására 
szolgáló készülék vagy egyéb 
katonai célú felhasználásra szánt 
termék) 

327. § (3) bekezdés a) pont nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése b ntette (l fegyver, 
l szer, robbanóanyag, 
robbantószer, ezek felhasználására 
szolgáló készülék, egyéb katonai 
célú felhasználásra szánt termék) 

261/A. § (3) bekezdés a) pont 

haditechnikai termékkel vagy 
szolgáltatással visszaélés b ntette 

  329. § visszaélés haditechnikai termékkel 
és szolgáltatással, illet leg kett s 
felhasználású termékkel b ntette 

263/B. § (1)–(4) bekezdés 
 

 16   veszélyeztetett 
állatfajok tiltott 
kereskedelme 

 természetkárosítás b ntette  242. § (1)–(2) bekezdés  természetkárosítás b ntette  281. § (1)–(3) bekezdés 

 17   veszélyeztetett 
növényfajok és fajták 
tiltott kereskedelme 

 természetkárosítás b ntette  242. § (1)–(2) bekezdés  természetkárosítás b ntette  281. § (1)–(3) bekezdés 
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 18   környezettel 

kapcsolatos 
b ncselekmények 

  környezetkárosítás vétsége és 
b ntette 
 

  241. § (1)–(2) bekezdés környezetkárosítás vétsége és 
b ntette 

280. § (1)–(3) bekezdés 
 

természetkárosítás vétsége és 
b ntette 

242–243. § természetkárosítás b ntette 281. § (1)–(3) bekezdés 

  állatkínzás vétsége és b ntette   244. § állatkínzás vétsége és b ntette 266/B. § 
orvvadászat b ntette   245. § állatkínzás 266/B. § (2) bekezdés 
  orvhalászat vétsége 246. § állatkínzás 266/B. § (2) bekezdés 
tiltott állatviadal szervezése 
vétsége és b ntette 

  247. § 
 
tiltott állatviadal szervezése 
vétsége és b ntette 

266/A. § 

a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése vétsége és b ntette 

  248. §  
 
a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése vétsége és b ntette 

281/A. § (1)–(3) bekezdés 

ózonréteget lebontó anyaggal 
visszaélés b ntette 

249. § (1) bekezdés   

 19   hormontartalmú 
anyagok és más, 
növekedésserkent k 
tiltott kereskedelme 

  teljesítményfokozó szerrel 
visszaélés b ntette 

  185. § (1)–(3) bekezdés 

 20   terrorizmus   terrorcselekmény b ntette  
  

  314. §,  
  315. § a (3) bekezdés kivételével, 

  316. § 

terrorcselekmény b ntette 261. § (kivéve a (3), a (6) és a (9) 
bekezdést) 

 
  terrorcselekmény feljelentésének 
elmulasztása b ntette 

  317. § terrorcselekmény 261. § (8) bekezdés 

  terrorizmus finanszírozása 
b ntette 

  318. § terrorcselekmény  261. § 

járm  hatalomba kerítése b ntette   320. § légi járm , vasúti, vízi, közúti 
tömegközlekedési vagy tömeges 
áruszállításra alkalmas járm  
hatalomba kerítése b ntette 

262. § (1)–(3) bekezdés 

 21   emberkereskedelem, 
embercsempészet 

  emberkereskedelem b ntette 
 

 192. § (1)–(6) bekezdés 
 

emberkereskedelem b ntette  
 

175/B. § (1)–(5) bekezdés 

embercsempészés b ntette 353. § (1)–(3) bekezdés embercsempészés b ntette 218. § (1)–(3) bekezdés 
  jogellenes tartózkodás el segítése 
vétsége 

354. § jogellenes belföldi tartózkodás 
el segítése vétsége  

214/A. § 

  beutazási és tartózkodási tilalom 
megsértése vétsége  

214. § 
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 22   tiltott kábítószer-

kereskedelem 
  kábítószer-kereskedelem b ntette 
 
 
  

  176. § (1)–(4) bekezdés, (5) 
bekezdés b) pont, 

  177. § (1)–(4) bekezdés 
 

 kábítószerrel visszaélés b ntette 
(kínál, átad, forgalomba hoz, 
kereskedik) 
kiskorú felhasználásával elkövetett 
kábítószerrel visszaélés b ntette 
(országba behoz, onnan kivisz 
vagy az ország területén átvisz, 
kínál, átad, forgalomba hoz, 
kereskedik) 

 282/A. §, 
282/B. § (1)–(4) bekezdés, (6) 
bekezdés, (7) bekezdés b) pont  

  kábítószer birtoklás b ntette 
egyes esetei (ország területére 
behoz, onnan kivisz, vagy azon 
átszállít) 
 

  178. § (1)–(3) bekezdés, (5) 
bekezdés b) pont 

  179. § (2)–(4) bekezdés, (5) 
bekezdés b) pont 

 

 kábítószerrel visszaélés egyes 
esetei: üzletszer en vagy jelent s 
mennyiség  kábítószerre 
elkövetett kábítószerrel visszaélés 
b ntette (országba behoz, onnan 
kivisz, vagy az ország területén 
átvisz); 

 282. § (2) bekezdés, (5) bekezdés 
b) pont 

 
 
 
 

kábítószer készítésének el segítése 
b ntette 
 

  182. § (1)–(3) bekezdés 
 

kábítószer el állításához 
szükséges anyagra elkövetett 
kábítószerrel visszaélés b ntette; 
anyagi eszközök szolgáltatásával 
elkövetett kábítószerrel visszaélés 
b ntette 

282. § (3) bekezdés b) pont; 
 
 

282. § (4) bekezdés 

kábítószer-prekurzorral visszaélés 
 

183. § (1) bekezdés a) pont  kábítószer el állításához használt 
anyaggal visszaélés b ntette 
(forgalomba hoz, kereskedik, 
országba behoz, onnan kivisz vagy 
az ország területén átvisz, átad) 

 283/A. § (1) bekezdés 

  új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés b ntette 

  184. § új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés b ntette 

283/B. § 

 23   nukleáris és radioaktív 
anyagokkal kapcsolatos 
b ncselekmények 

  radioaktív anyaggal visszaélés 
vétsége és b ntett 

  250. §  
 
visszaélés radioaktív anyaggal 
vétsége és b ntette 

264. § 

nukleáris létesítmény 
üzemeltetésével visszaélés b ntette

  251. § 
 
visszaélés nukleáris létesítmény 
üzemeltetésével b ntette  

264/A. § 

  atomenergia alkalmazásával 
visszaélés b ntette 

  252. § visszaélés atomenergia 
alkalmazásával b ntette 

264/B. § 

 24   pénzmosási 
tevékenységek 

  pénzmosás vétsége és b ntette 
   

  399. §, 400. § a (3) bekezdés 
kivételével 

pénzmosás vétsége és b ntette 303–303/A. § 

pénzmosással kapcsolatos 
bejelentési kötelezettség 
elmulasztása vétsége 

401. § pénzmosással kapcsolatos 
bejelentési kötelezettség 
elmulasztása vétsége 

303/B. § 
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 25   gépjárm vekkel 

kapcsolatos 
b ncselekmények 

  a gépjárm re vagy gépjárm vekre 
elkövetett 

 
 
 

  

a) lopás vétsége és b ntette   370. § a) lopás vétsége és b ntette 316. § 
b) sikkasztás vétsége és b ntette   372. § b) sikkasztás vétsége és b ntette 317. § 
c) csalás vétsége és b ntette   373. § c) csalás vétsége és b ntette 318. § 
d) orgazdaság vétsége és b ntette   379. § d) orgazdaság vétsége és b ntette 326. § 
e) járm  önkényes elvétele b ntette   380. § e) járm  önkényes elvétele b ntette 327. § 

    f) hitelsértés vétsége 330. § 
„  

  
 



4. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez

„1. melléklet a 2000. évi CXXVIII. törvényhez

”
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A pontrendszer hatálya alá tartozó b ncselekmények 
 

 Kódszám  Tényállás  Pontszám 
 01  Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés 

körében) [a Büntet  Törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Btk.) 166. §, illetve a 2013. 
június 30-ig hatályban volt, a Büntet  Törvénykönyvr l 
szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi 
IV. törvény) 172. §] 

 11 

 02  Közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §, illetve a 2013. június 
30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 186. §) 

 11 

 03  Közúti baleset okozása (Btk. 235. §, illetve a 2013. 
június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 187. §) 

 9 

 04  Járm vezetés ittas állapotban (Btk. 236. §, illetve a 
2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 
188. §) 

 11 

 05  Járm vezetés bódult állapotban (Btk. 237. §, illetve a 
2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 
188. §) 

 11 

 06  Járm vezetés tiltott átengedése (Btk. 238. §, illetve a 
2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 
189. §) 

 11 

 07  Cserbenhagyás (Btk. 239. §, illetve a 2013. június 30-ig 
hatályban volt 1978. évi IV. törvény 190. §) 

 11 



5. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez

„3. melléklet a 2002. évi LIV. törvényhez
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A törvény 29. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bűncselekmények az alábbiak: 

 
1. emberölés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 160. §, illetve a 2013. június 
30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény)  
166. §], 
2. kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §) és kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), illetve a 2013. június 30-ig 
hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés kábítószerrel egyes esetei (1978. évi IV. törvény 282–282/A. §, 
282/B. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdés, 282/C. §), 
3. kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182. §) és kábítószer-prekurzorral visszaélés [Btk. 183.§ (1) bekezdés], illetve a 
2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal  
[Btk. 283/A. § (1) bekezdés], 
4. emberrablás (Btk. 190. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 175/A. §), és emberrablás 
feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), 
5. szexuális erőszak (Btk. 197. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti erőszakos 
közösülés (1978. évi IV. törvény 197. §) és szemérem elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 198. §), 
6. radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti 
visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), 
7. terrorcselekmény (Btk. 314-316. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 261. §), 
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §) és terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), 
8. közveszély okozása (Btk. 322. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti 
közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), 
9. robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi  
IV. törvény szerinti visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), 
10. lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 
szerinti visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), 
11. nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. 
évi IV. törvény szerinti visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), 
12. nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 
261/A. §) és a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), 
13. haditechnikai termékkel és szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettős felhasználású termékkel visszaélés  
(Btk. 330. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés haditechnikai termékkel és 
szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), 
14. embercsempészés (Btk. 353. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 218. §), 
15. védett kulturális javakkal visszaélés (Btk. 358. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 
szerinti visszaélés kulturális javakkal (1978. évi IV. törvény 216/B. §), 
16. rablás (Btk. 365. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 321. §), 
17. zsarolás (Btk. 367. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 323. §), 
18. lopás (Btk. 370. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 316. §), ha annak tárgya gépjármű, 
illetve a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás Btk. 370. § (4) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés b) pontja, valamint  
(6) bekezdés b) pontja, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 316. § (5) bekezdés b) pontja,  
a (6) bekezdés b) pontja, valamint a (7) bekezdés b) pontja szerint minősülő esetei, 
19. az orgazdaság súlyosabban minősülő esetei [Btk. 379. § (3)–(6) bekezdés, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 
1978. évi IV. törvény 326. § (3)–(5) bekezdés], amelyen érteni kell a 2011. december 31-ig hatályban volt jövedéki 
orgazdaságot is, 
20. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése [Btk. 385. § (2)–(4) bekezdés, illetve a 2013. június 30-ig 
hatályban volt 1978. évi IV. törvény 329/A. § (2)–(4) bekezdés], 
21. iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 388. § (2)–(3) bekezdés, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi  
IV. törvény 329/D. § (2)–(3) bekezdés], 
22. pénzhamisítás (Btk. 389. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 304. §) és a pénzhamisítás 
elősegítése (Btk. 390. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 304/A. §), 
23. költségvetési csalás [Btk. 396. § (2)–(7) bekezdés, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény  
310. § (2)–(7) bekezdés], amelyen érteni kell a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalást, visszaélés jövedékkel 
bűncselekményt, valamint a csempészet súlyosabban minősülő eseteit is, 
24. pénzmosás (Btk. 399–400. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 303–303/A. §), 
25. versenytárs utánzása (Btk. 419. §), illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti áru hamis 
megjelölése (1978. évi IV. törvény 296. §).” 

 



III. Kormányrendeletek

A Kormány 401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete

a szakértõi nyilvántartó szerv, valamint a büntetõeljárás alá vont és az elítélt személy

DNS-profiljának meghatározásában közremûködõ szerv kijelölésérõl

A Kormány a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben

hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi

XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Kormány

a) szakértõi nyilvántartó szervként a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetet,

b) büntetõeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közremûködõ szervként

az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézeteket

jelöli ki.

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a szakértõi nyilvántartó szerv kijelölésérõl szóló 131/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete

egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggõ módosításáról

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés

a)–c) pontjában, illetve

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló

1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi

követelményekrõl és az egészségügyi vizsgálat rendjérõl szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vasúti

közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés g) pontjában,

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében

a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának

rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §

(1) bekezdés f) pontjában,

37550 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám



a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fõvárosi és megyei

kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. §

e) pontjában,

a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésrõl szóló

2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

a Kormányablakkal összefüggõ feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.)

Korm. rendelet módosítása tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató

tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

módosítása tekintetében,

a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 137. §

(4) bekezdésében a „harminc napon belül” szövegrész helyébe a „tizenöt napon belül” szöveg lép.

2. A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a

munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás

támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 5. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A támogatásnak a (2)–(4) bekezdésben meghatározott összege egy naptári hónapra irányadó.”

(2) Hatályát veszti a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint

a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az „– a fõvárosi és

megyei kormányhivatal közlekedési felügyelõsége véleményének meghallgatásával –” szövegrész.

3. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (1a) bekezdéssel

egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére

a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.”

(2) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint

módosul.
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4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdés

c) pont cc) alpontja.

5. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdés b) pontja.

6. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes

szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató

tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.)

Korm. rendelet a következõ 4/A–4/B. §-sal egészül ki:

„4/A. § A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidõbe a szakhatóság ügyintézési határideje

beszámít.

4/B. § A 4. § e) pontja szerinti esetben az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére

a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.”

(2) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató

tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.)

Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jegyzõ a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyõzõdni arról, hogy a helyi építési

szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §

(2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhetõ-e.”

(3) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató

tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a 4. § a), d) és f) pontjában megjelölt elsõfokú hatóságok a bejelentés

kézhezvételét követõ naptól számított harminc napon belül a telepen ellenõrzést folytatnak le, a 4. § e) pontjában

megjelölt elsõfokú hatóság pedig folytathat le, ha

a) a tevékenység a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján minõsül bejelentés-kötelesnek, illetve

b) a tevékenyégre a 4. §-ban meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott megjelölt

hatásokkal járhat.”
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9. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes

szakhatósági közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakhatósági

közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete a

4. melléklet szerint módosul.

10. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (1a) bekezdéssel

egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben – a 2. számú mellékletben foglalt táblázat 3., 5. és 6. sora kivételével – az

ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig

felhasználható elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.”

11. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben

támasztott egészségügyi követelményekrõl és az egészségügyi vizsgálat rendjérõl szóló

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

11. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben támasztott

egészségügyi követelményekrõl és az egészségügyi vizsgálat rendjérõl szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 21. §-a

a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A mozdonyvezetõi munkakörre irányuló elõzetes egészségi alkalmassági vizsgálati eljárás során a közlekedési

hatóság a tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt a tényállás tisztázása során köteles elfogadni.”

12. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés

a) pontjában és 6. § (3) bekezdésében a „7. § (4) bekezdés a), b) és d)–e) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe

a „7. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. §

(4) bekezdés e) pontja.

13. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl

és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély

kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szálláshely engedélyezése iránti eljárásban az ügyintézési határidõbe a szakhatóság ügyintézési határideje

beszámít.”

14. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló

273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 9.)

Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés b) pontja, 43. § (2) bekezdés b) pontja és 43. § (3) bekezdés b) pontja.
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15. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

15. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a következõ 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) A 2. melléklet 1. pontja szerinti kérelmet, illetve bejelentést a kormányablak legkésõbb a benyújtást követõ

munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóságnak.

(2) Amennyiben a kérelem, illetve bejelentés hiányos, a kormányablak továbbítja a hiányos kérelmet, illetve

bejelentést az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósághoz, és tájékoztatja az ügyfelet

a hiányosságokról.

(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását – ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság általi hiánypótlási

felhívás teljesítését is – a hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti.

A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az

ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt

a teljesítést követõ munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóságnak.

(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra

nyitva álló határidõ megtartottnak tekintendõ, ha az ügyfél a hiánypótlást határidõben a kormányablaknál teljesíti.

(5) A kormányablak az (1)–(3) bekezdés szerinti továbbítást írásbelinek minõsülõ elektronikus úton végzi, kivéve, ha

a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének az írásbelinek minõsülõ elektronikus úton történõ továbbítása nem

lehetséges.

(6) A kormányablak mint közremûködõ hatóság eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 38/A. § (3) bekezdés b)–d) pontja nem alkalmazható.”

16. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági

hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

17. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben az erdõterv megállapítása védett természeti területen az Evt. alapján készített körzeti erdõtervben

foglaltak szerint, az adott erdõre vonatkozóan abban rögzített erdõgazdálkodási jogok és kötelezettségek módosítása

nélkül, hivatalból történik, és az adott erdõgazdálkodási jogok és kötelezettségekhez kapcsolódóan a védett

természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv az Evt. 41. § (9) bekezdése szerinti bejelentéssel nem

élt, akkor az eljárást lefolytató hatóság mellõzheti a kijelölt szakhatóság megkeresését.”

18. A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A NÁK-ban gazdasági igazgató és koordinációs igazgató mûködik. A gazdasági igazgató ellátja a gazdasági vezetõ

feladatait.”

(2) Hatályát veszti a Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése.

19. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában és 4. §

(2) bekezdésében a „központi államigazgatási szervek és területi szerveik,” szövegrész helyébe a „központi

államigazgatási szervek és területi szerveik, a fõvárosi és megyei kormányhivatalok,” szöveg lép.
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20. A Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(10) A Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság által a (9) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtásához használt állami

tulajdonú eszközöket az MNV Zrt. – a Fõigazgatóság vagyonkezelõi jogának megszüntetését követõen – a Nemzeti

Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság használatába adja.”

21. A Kormányablakkal összefüggõ feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének

szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Kormányablakkal összefüggõ feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló

148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A középfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ közszolgálati tisztviselõnek – a (6) és a (7) bekezdésekben foglalt

kivétellel – a kormányablak ügyintézõi álláshely betöltését követõ legfeljebb hat éven belül felsõfokú

igazgatásszervezõ szakképzettség megszerzésére irányuló hallgatói jogviszonyt kell létesítenie, és a felsõfokú

igazgatásszervezõi szakképzettséget e hallgatói jogviszony keretében meg kell szereznie.”

22. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4–5. §, a 8. §, a 10–15. § és a 17. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat

6. sora helyébe a következõ sor lép:

(Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban
Másodfokú
eljárásban)

„

6. Ha az építési tevékenység
a) külterületen
felszínmozgás-veszélyes, illetve
bányászati tevékenységgel
érintett területen valósul meg;
vagy
b) nyomvonaljellegû kõolaj- és
földgázbányászati létesítmény,
szállítóvezeték, elosztóvezeték,
célvezeték, valamint egyéb gáz
és gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és az
építtetõ az üzemeltetõnek a
bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 19/A. § (8) bekezdése
szerint egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltetõ által a 19/A. §
(10) bekezdése alapján az
egyetértés megadásához szabott
feltételeket sérelmesnek tartja.

Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem
földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltetõ nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása a
gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerû használatával
és védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelõ-e.

bányakapitányság Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

”
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2. melléklet a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. sora

helyébe a következõ sor lép:

(Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban)

„

5. Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgás
veszélyes, illetve bányászati
tevékenységgel érintett területen
valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegû kõolaj- és
földgázbányászati létesítmény,
szállítóvezeték, elosztóvezeték,
célvezeték, valamint egyéb gáz és
gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és az
építtetõ az üzemeltetõnek a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
19/A. § (8) bekezdése szerint
egyetértésének megtagadását
vagy az üzemeltetõ által a 19/A. §
(10) bekezdése alapján az
egyetértés megadásához szabott
feltételeket sérelmesnek tartja.

Az a) pont esetében az
építési engedély iránti
kérelem földtani
szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltetõ
nyilatkozatában foglalt
feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása
a gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerû
használatával és
védelmével kapcsolatos
jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelõ-e.

bányakapitányság Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

”
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3. melléklet a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következõ sor lép:

(Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõfokú eljárásban Másodfokú eljárásban)

„

10. Ha az építési tevékenység
a) külterületen
felszínmozgás-veszélyes,
illetve bányászati
tevékenységgel érintett
területen valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegû kõolaj-
és földgázbányászati
létesítmény, szállítóvezeték,
elosztóvezeték, célvezeték,
valamint egyéb gáz és
gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és
az építtetõ az üzemeltetõnek
a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 19/A. § (8)
bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltetõ által a 19/A. §
(10) bekezdése alapján az
egyetértés megadásához
szabott feltételeket
sérelmesnek tartja.

Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem
földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltetõ nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása a
gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerû használatával
és védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelõ-e.

bányakapitányság Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

”
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4. melléklet a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakhatósági

közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt

táblázat 10. sora helyébe a következõ sor lép:

(Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban)

„

10. Ha az építési tevékenység
a) külterületen
felszínmozgás-veszélyes,
illetve bányászati
tevékenységgel érintett
területen valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegû
kõolaj- és
földgázbányászati
létesítmény, szállítóvezeték,
elosztóvezeték, célvezeték,
valamint egyéb gáz és
gáztermék vezeték
biztonsági övezetében
valósul meg, és az építtetõ
az üzemeltetõnek a
bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/A. §
(8) bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltetõ által a 19/A. §
(10) bekezdése alapján az
egyetértés megadásához
szabott feltételeket
sérelmesnek tartja.

Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem
földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltetõ nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása a
gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerû használatával
és védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelõ-e.

bányakapitányság Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

”
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5. melléklet a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:

(Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban)

„

9. Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgás-
veszélyes, illetve bányászati
tevékenységgel érintett
területen valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegû kõolaj-
és földgázbányászati
létesítmény, szállítóvezeték,
elosztóvezeték, célvezeték,
valamint egyéb gáz és
gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és
az építtetõ az üzemeltetõnek
a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/A. §
(8) bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltetõ által a 19/A. §
(10) bekezdése alapján az
egyetértés megadásához
szabott feltételeket
sérelmesnek tartja.

Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem
földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak

megállapítása, hogy az
üzemeltetõ nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása a
gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerû használatával
és védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelõ-e.

bányakapitányság Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

”
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A Kormány 403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete

az egyes kormányrendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi

bíróságok mûködésének megkezdésével összefüggõ módosításáról

A Kormány

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 258. § (4) bekezdésében,

a 3. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a 4. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény 86. § (1) bekezdésében,

az 5. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §

(1) bekezdés a)–c), valamint e)–q) pontjában,

a 6. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a 7. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 8. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,

a 9. § tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 10. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében a „helyi

bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.

2. A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló

12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet 10. §

(4) bekezdésében a „helyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „járásbírósághoz” szöveg lép.

3. A száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági

formában mûködõ aktív fekvõbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók

2007. évi létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról szóló

64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. § A száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági formában

mûködõ aktív fekvõbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók 2007. évi létszámcsökkentésének

költségvetési támogatásáról szóló 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg,

b) 4. számú mellékletében a „Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság”

szöveg

lép.

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 57. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 58. §-ában a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg

lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám 37561



5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 126. § (4) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 127. §-ában a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg

lép.

6. A közhasznú vagy gazdasági társasági formában mûködõ, valamint az egyházak, alapítványok által

fenntartott aktív fekvõbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének

2008. évi költségvetési támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közhasznú vagy gazdasági társasági formában mûködõ, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív

fekvõbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési

támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg,

b) 4. számú mellékletében a „munkaügyi” szövegrészek helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg

lép.

7. A közhasznú vagy gazdasági társasági formában mûködõ, valamint az egyházak, alapítványok által

fenntartott aktív fekvõbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének

2009. évi költségvetési támogatásáról szóló 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közhasznú vagy gazdasági társasági formában mûködõ, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott

aktív fekvõbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2009. évi költségvetési

támogatásáról szóló 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg,

b) 4. számú mellékletében a „Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság”

szöveg, a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg

lép.

8. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megõrzendõ dokumentumok gyûjtésérõl,

megõrzésérõl, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megõrzendõ dokumentumok gyûjtésérõl,

megõrzésérõl, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében

a „Fõvárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg lép.

9. A Kormánytisztviselõi Döntõbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Kormánytisztviselõi Döntõbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet 9. § (16) bekezdésében

a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg lép.

10. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.)

Korm. rendelet módosításáról szóló 340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet 11. mellékletében

a) a „helyi bíróságok, törvényszékek, ítélõtáblák, Kúria” szövegrészt tartalmazó mezõk „járásbíróságok,

törvényszékek, ítélõtáblák, Kúria” szöveggel lépnek,
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b) az „(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalma az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben

hozott határozatok (2) Az eljárás idõtartama a közigazgatási és a munkaügyi peres ügyekben” szövegrészt

tartalmazó mezõ az „(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalma az eljárás tárgya szerint, és a

befejezett ügyekben hozott határozatok (2) Az eljárás idõtartama a közigazgatási peres ügyekben (3) Az eljárás

idõtartama a munkaügyi peres ügyekben” szöveggel lép

hatályba.

11. Hatályba léptetõ rendelkezés

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31. napján lép hatályba.

(2) Az 1–9. § 2013. január 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és

az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának

biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) és d) pontjában,

az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1 alpontjában és

29. pontjában,

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. §

(3) bekezdésében,

a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõ rendeletet alkotja:

1. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és

az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosítása

1. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási

eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következõ

(3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Kormány az Inytv. 70/A. § szerinti ingatlanügyi hatóságként, a magyarországi ingatlantulajdon fennállásáról

szóló hatósági bizonyítvány kiállítására a FÖMI-t jelöli ki.”

2. § Az R. 17/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:

,,(2) A telekalakítási engedély és a hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció az engedélyezõ határozat jogerõre

emelkedésétõl számított egy évig hatályos. Amennyiben a telekalakítási dokumentáció részét képezõ változási vázrajz

földhivatali vizsgálata és záradékolása külön – megelõzõ – eljárás keretében történt, úgy a telekalakítási eljárásban

a változási vázrajzot a földhivatal – ha ennek mûszaki és jogi akadálya nincs – újra záradékolja. Amennyiben

a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban lévõ bírósági eljárás miatt nem történt meg – az ügyfél
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kérelmére keresetlevél benyújtásával – a járási földhivatal – ha ennek mûszaki és jogi akadálya nincs – hatályossági

idején belül egy alkalommal a telekalakítási engedélyt egy évre meghosszabbítja, valamint a változási vázrajzot újra

záradékolja.”

3. § Az R. 17/B. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

,,(4a) Egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 15 nap.”

4. § Az R. 17/C. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) Amennyiben a telekalakítási eljárás az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett bányatelket érint, a telekalakítást

bejegyzõ határozatot az illetékes bányakapitányságnak is meg kell küldeni.”

5. § Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,18. § (1) A járási földhivatal illetékességi területén elsõ fokú hatósági jogkörébe tartozó földmérési és térképészeti

feladatok a következõk:

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelése a változások folyamatos vezetése és az abból történõ

adatszolgáltatás;

b) a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyek intézése;

c) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményezõ vázrajzok vizsgálata és záradékolása;

d) a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítása;

e) az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos feladatok végzése;

f) az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érintõ térképi változásokkal összefüggõ bejelentési kötelezettség

betartásának ellenõrzése;

g) a hatáskörébe utalt szakfelügyeleti tevékenység ellátása;

h) állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatok, illetve részfeladatok elvégzése;

i) az illetékességi területére vonatkozóan adat- és térképtár létesítése és mûködtetése;

j) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmának idõszakos helyszíni ellenõrzése.

(2) A járási földhivatal hatósági tevékenységén kívül egyéb, az állami alapadatok elõállításával kezelésével és

felhasználásával kapcsolatos szolgáltató tevékenységet is végezhet, illetve végeztethet.

(3) A megyei földhivatal illetékességi területén hatósági jogkörébe tartozó földmérési és térképészeti feladatok

a következõk:

a) az alaphálózati pontok adatbázisából, az állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az állami

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból történõ adatszolgáltatás;

b) másodfokú eljárás a járási földhivatal hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti ügyekben;

c) földmérési és térképészeti szakfelügyelet ellátása;

d) az alaphálózatok megjelölésére szolgáló állandó földmérési jelek helyszínelése, karbantartása és védelme,

pontpusztulás esetén a károkozóval szemben külön jogszabály szerinti eljárás megindítása;

e) az alapponthálózatok megjelölésére szolgáló állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó használati

joggal kapcsolatos ügyekben való eljárás;

f) az állami alapmunkákkal kapcsolatban a megyei földhivatalra háruló hatósági feladatok ellátása;

g) a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatok ellátása;

h) jogszabályokban és szakmai szabályzatokban meghatározott nyilvántartások vezetése.

(4) A megyei földhivatal irányítja, ellenõrzi és felügyeli az illetékességi területéhez tartozó elsõ fokon eljáró

földhivatalok földmérési és térképészeti tevékenységét.

(5) A megyei földhivatal a hatósági feladatain kívül egyéb, az állami alapadatok adatbázisainak elõállításával és

kezelésével kapcsolatos földmérési és térképészeti feladatokat is végez, illetve végeztet.

(6) A megyei földhivatal az illetékességi területére vonatkozóan adat- és térképtárat létesít és mûködtet.

(7) A megyei földhivatal illetékességi területén szakfelügyeleti jogkörében ellenõrzi az állami alapadatok

adatbázisainak jogszerû felhasználását.

(8) A megyei földhivatal az Fttv.-ben meghatározott bejelentésre kötelezett földmérési munkákról nyilvántartást

vezet.”
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6. § Az R. a 18. §-t követõen a következõ 19. §-sal egészül ki:

„19. § (1) A FÖMI hatósági jogkörében ellátja:

a) az államhatár érintett földmérési jelei (határjelei) vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a földmérési munkarészek

nyilvántartását és változásvezetését, az államhatár adatbázisának üzemeltetését és az abból történõ adatszolgáltatást;

b) az alapponthálózati pontok adatbázisának üzemeltetését és az ezzel kapcsolatos állami átvételi, nyilvántartási,

változásvezetési, és adatszolgáltatási feladatokat;

c) a hatáskörébe utalt földmérési és térképészeti szakfelügyeleti tevékenységet;

d) az állami földmérési és ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok üzemeltetését;

e) az állami topográfiai térképi adatbázisok üzemeltetését és az állami átvételét és nyilvántartását;

f) az állami távérzékelési adatbázisok üzemeltetését és az abból történõ adatszolgáltatást;

g) a Földrajzinév-tár adatbázisának üzemeltetését, változásvezetését és az abból történõ adatszolgáltatást;

h) az archív analóg és digitális térképi adatbázisok üzemeltetését és az azokból történõ adatszolgáltatást;

i) a külön jogszabályban meghatározott földmérõ igazolványok kiállítását és a nyilvántartás vezetését;

j) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen az Ingatlanrendezõ Földmérõi Minõsítés megadásával,

visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

k) a pontáthelyezések és pontpótlások, valamint a megyei földhivatalok alappont helyszínelésének ellenõrzését;

l) megállapítja az államhatár jeleinek és határpontjainak koordinátáit EOV rendszerben;

m) a külön jogszabályokban delegált országos adatbázisok kezelését, változásvezetését és az azokból történõ

adatszolgáltatást;

n) fenntartja és üzemelteti az aktív állami GNSS alaphálózatot és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat;

o) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában hiteles záradékkal, valamint fokozott

biztonságú elektronikus intézményi aláírással és idõbélyegzõvel ellátott hitelesített adatszolgáltatás végzését.

(2) A FÖMI az állami alapadatok adatbázisait kezeli, valamint országos térképtárat, létesít és mûködtet.

(3) A FÖMI kozmikus geodéziai obszervatóriumot üzemeltet.

(4) A FÖMI az állami alapadatok adatbázisainak elõállításával és kezelésével kapcsolatos szolgáltató tevékenységet is

végez, illetve végeztet.

(5) A FÖMI országos hatáskörében eljárva szakfelügyeleti jogkörében ellenõrzi az állami alapadatok adatbázisainak

jogszerû felhasználását.

(6) A megyei földmérési szakfelügyelet elsõfokú határozata ellen másodfokon a FÖMI jár el.

(7) A FÖMI további feladatként ellátja:

a) az ország teljes területére vonatkozó állami földmérési alaptérképek eladási példányainak õrzését, valamint a külön

jogszabályban meghatározott állami topográfiai térképek eredeti és eladási példányainak õrzését, kezelését,

szolgáltatását, illetve értékesítését;

b) az államhatárral kapcsolatos helyszíni földmérési feladatokat;

c) fenntartja, fejleszti és szolgáltatja az ország területére a domborzatmodellt, a felületmodellt, a közigazgatási

határadatbázist és geoportált üzemeltet;

d) a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisba szervezett központi nyilvántartását és az adatok értékesítését;

e) az állami alapmunkákkal összefüggõ, a feladatkörébe utalt megrendeléssel és szerzõdéskötéssel kapcsolatos

feladatokat;

f) az állami térképi adatbázisok készítésével kapcsolatos – feladatkörébe utalt –légifényképezésre és az ûrfelvételek

beszerzésére vonatkozó koordinációs, megrendelõi, elõfeldolgozási feladatokat;

g) az ingatlan-nyilvántartás központi számítógépes rendszerének üzemeltetését, fejlesztését, a változások

– földhivatalokkal együttmûködésben megvalósított – vezetését, az adatok szolgáltatását, illetve értékesítését;

h) a magyarországi hivatalos földrajzi nevek nyilvántartásából és megállapítási eljárásából eredõ egyes feladatokat;

i) kutatási és mûszaki fejlesztési feladatokat, ezen belül különösen a szakmai információs rendszerek fejlesztését,

irányítását, rendszerfelügyeletét, valamint a földügyi igazgatást érintõ földmérési, térképészeti, távérzékelési és

térinformatikai tudományos kutatások végzését, országos összhangjának megvalósítását;

j) Az agrár szakigazgatás terület alapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és Európai Uniós delegált feladatok

végrehajtását;

k) nemzetközi kötelezettségbõl származó feladatokat;

l) a nemzeti téradat-infrastruktúra rendszer kialakítása és mûködtetése, melynek során együttmûködik az érintett

szakigazgatási szervezetekkel;
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m) az állami alapadatok adatbázisainak hálózati szolgáltatón keresztül történõ egyedi szerzõdést követõ hozzáférések

biztosítását;

n) az állami földmérési és ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztések és

az elõállításával kapcsolatos központi minõségbiztosítási feladatokat;

o) országos földügyi és távérzékelési levéltár fenntartását és mûködtetését;”

7. § Az R.

a) 5. § (1) bekezdésében a „szervezetként” szövegrész helyébe a „szervként”,

b) 7. § (1) bekezdésében az „ingatlan(nyilvántartási” szövegrész helyébe az „ingatlan-nyilvántartási”,

c) 7. § (5) bekezdésében az „Az Inytv. 16/A. §-ban meghatározott fedezetcsere esetén – ideértve a forint alapú

jelzálogjog fedezetéül szolgáló ingatlanokat is –” szövegrész helyébe a „Fedezetcsere esetén” szöveg,

d) 10. § (1) bekezdésében a ,,hozott határozatot hozott” szövegrész helyébe a ,,hozott határozatot”,

e) 17/A. § (7) bekezdésében a „3. mellékletben” szövegrész helyébe a „3. melléklet 1. pontjában” szöveg,

a „3. melléklet 1. pont 1.1–1.6. alpontjaiban” szövegrész helyébe a „3. melléklet 1.1. alpontjában”

szöveg lép.

8. § (1) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.)

Korm. rendelet Melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma és a

telekalakítási dokumentáció záradéka

1. A telekalakítási dokumentáció tartalma:

1.1 Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól és

követelményrendszerérõl, a minõsítés és az állami átvétel rendjérõl, valamint az állami

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolandó, az Ingatlan-nyilvántartási törvényben elõírt, az

egyéb önálló ingatlanokra vonatkozó alaprajzok, illetve azok digitális változata készítésének részletes

szabályairól szóló rendeletben meghatározott változási vázrajz és annak kötelezõ mellékletei,

1.2. A telekalakítási helyszínrajz, amely az ingatlan-nyilvántartási térképi adatok felhasználásával, olyan

méretarányban kell elkészíteni, hogy annak tartalma áttekinthetõ és olvasható legyen.

A méretarány-tényezõt a telekalakítási helyszínrajzon fel kell tüntetni. A telekalakítási helyszínrajz

a következõket tartalmazza:

1.2.1. a telekalakítással érintett telkek, a telekalakítás utáni állapot szerint,

1.2.2. a telekalakítással érintett telkeken meglévõ építmények kontúrvonalai,
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1.2.3. az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telki szolgalmi joggal, és egyéb joggal – különösen az

állandó jellegû földmérési jelek, földminõsítési mintaterek, villamosberendezések elhelyezését

biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény

rendelkezésén alapuló közérdekû szolgalmak és használati jogok –terhelt területek határvonala;

1.2.4. a bontás alatt álló épületek „bontás alatt” megjegyzéssel,

1.2.5. a telekalakítással érintett telken lévõ összes építmény távolsága a tervezett telekhatártól, és

a létrejövõ telekméretek, beépített telek esetén a telkek eredeti és a telekalakítás utáni beépítési

százaléka,

1.2.6. utat érintõ telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területváltozásának feltüntetése,

1.3. A digitális adatállományok (telekalakítási helyszínrajz PDF formátumban) nem újraírható adathordozón.

2. A telekalakítási záradék:

A földhivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a változási vázrajzot

»A telekalakítást a .../..../20... számú határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem. Az engedély a hozzá tartozó

változási vázrajzzal együtt a határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy évig hatályos.«

záradékszöveggel látja el.”

2. melléklet a 404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A földhivatal telekalakítási eljárásában közremûködõ szakhatóságok

1. 2. 3. 4.

Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

1. Telekcsoport újraosztása,
telek megosztása, telkek
egyesítése és telekhatár
rendezése esetén, kivéve
termõföldek birtok
összevonási céllal történõ
telekalakítását 50 hektárig,
azzal a feltétellel, hogy a
kialakítandó földrészletek
területe nem lehet kisebb a
változás elõtti területtõl.

Az építmény
elhelyezése megfelel-e a
településrendezési
követelményeknek és a
helyi építési
szabályzatnak.

az építési tevékenység
helye szerinti települési,
fõvárosi kerületi
önkormányzat jegyzõje

fõvárosi és megyei
kormányhivatal

2. Polgári védelmi építmény,
óvóhely telkének kialakítása
esetén.

A jogszabályban elõírt
polgári védelmi
követelmények
érvényre juttatása
érdekében.

a telekalakítás helye
szerint illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság, a
fõvárosban a Fõvárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

3.1. Ha a telekalakításra a vasúti
pálya szélsõ vágányának
tengelyétõl számított 50
méteren belüli övezetben
kerül sor.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
telekalakítás – a vasút
állagára, a vasúti
forgalom biztonságára,
a vasúti pályahálózat
mûködtetõje
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására
gyakorolt hatása alapján
– engedélyezhetõ-e.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
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1. 2. 3. 4.

Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

3.2. Ha a telekalakítással új
útterület jön létre és olyan
földrészlet kialakítására
irányul, amelynek kivett
megnevezése út.

A tervezett telekalakítási
eljárásban a
közlekedésbiztonsági és
útügyi érdekek érvényre
juttatása.

a telekalakítás helye
szerint illetékes fõvárosi
és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

3.3. Ha a telekalakítás meglévõ
út területét érinti.

A tervezett telekalakítási
eljárásban a
közlekedésbiztonsági és
útügyi érdekek érvényre
juttatása érdekében a
közútkezelõi
hozzájárulás
felülbírálása.

a telekalakítás helye
szerint illetékes fõvárosi
és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

3.4. Ha a telekalakítás meglévõ
állandó, ideiglenes
mûködésû repülõtér
területét érinti.

A tervezett telekalakítás
nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben
a polgári célú
légiközlekedést, illetve a
repülõtéri létesítmények
mûködését.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

4. A víziutak medrét és a
kikötõk, átkelõk, vízpartok és
vízterületek telkét érintõ
telekalakítás esetén.

A tervezett telekalakítás
nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben
a polgári célú vízi
közlekedést, illetve
hajózási létesítmények
mûködését.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

5. Erdõ megosztása. A fenntartható
erdõgazdálkodás
vizsgálata az erdõrõl, az
erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII.
törvény 86. §-a alapján.

megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

6. 1. Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban –
jogi jellegként – régészeti
lelõhely, régészeti
védõövezet jogi jelleg ténye
van feljegyezve, vagy
amelynek helyrajzi száma a
régészeti lelõhelyeket,
régészeti védõövezeteket
tartalmazó, a Budapest
Fõváros Kormányhivatalának
örökségvédelmi irodája által
vezetett adatbázisban
szerepel. adatbázisban
szerepel.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
telekalakítás a kulturális
örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

területileg illetékes
járási hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

a Budapest Fõváros
Kormányhivatal
szakigazgatási
szerveként mûködõ
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
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1. 2. 3. 4.

Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

6. 2. Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban –
jogi jellegként – mûemlék,
illetve mûemléki terület jogi
jelleg ténye van feljegyezve,
vagy amelynek helyrajzi
száma a Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
örökségvédelmi irodája által
vezetett mûemléki
területeket és mûemlékeket
tartalmazó adatbázisban
szerepel.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
telekalakítás a kulturális
örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

területileg illetékes
járási hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

a területileg illetékes
fõvárosi vagy a megyei
kormányhivatal
szakigazgatási
szerveként mûködõ
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

7. Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban
országos jelentõségû védett
természeti terület, törvény
erejénél fogva védett forrás,
láp, barlang, víznyelõ, szikes
tó, kunhalom, földvár,
természeti terület, Natura
2000 terület, ökológiai
folyosó, természetvédelmi
terület, nemzeti park,
tájvédelmi körzet,
természeti emlék, barlang
felszíni védõövezet jogi
jelleg ténye van feljegyezve.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
telekalakítás a természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi
jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

8. Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban –
jogi jellegként – helyi
jelentõségû védett
természeti terület,
természetvédelmi terület,
természeti emlék jogi jelleg
ténye van feljegyezve.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
telekalakítás a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

települési
önkormányzat jegyzõje,
fõvárosban fõjegyzõ

fõvárosi, megyei
kormányhivatal

”
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3. melléklet a 404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„Melléklet a 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozói

A nyilvántartás megnevezése Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó által végzett

adatfeldolgozás köre
Az adatfeldolgozó

igénybevételének jellege

1. Foglalkoztatási és Szociális
Adatbázis

Kopint-Datorg Zrt. elektronikus
adatfeldolgozás

kötelezõ

államigazgatási szerv nem elektronikus
adatfeldolgozás

az adatkezelõ
döntésétõl függõ

2. Egységes szociális
nyilvántartás

államigazgatási szerv teljes adatfeldolgozás az adatkezelõ
döntésétõl függõ

3. Az Áht. 124. § (2) bekezdés
l) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján
kiadott kormányrendeletben
meghatározott
nyilvántartások, ide nem
értve a Magyar
Államkincstár által
mûködtetett kincstári
monitoring rendszert

Kopint-Datorg Zrt. elektronikus
adatfeldolgozás

kötelezõ

államigazgatási szerv nem elektronikus
adatfeldolgozás

az adatkezelõ
döntésétõl függõ

4. A polgárok személyi
adatainak és lakcímének
nyilvántartása

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

5. Földhasználati nyilvántartás Földmérési és
Távérzékelési Intézet és
földhivatalok

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

6.1. Az államhatár adatbázisa, az
állami nagyméretarányú
topográfiai térképi
adatbázisok, az állami
távérzékelési adatbázisok, a
Földrajzinév-tár adatbázis

Földmérési és
Távérzékelési Intézet

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

6.2. Az alapponthálózati pontok
adatbázisa, az állami
földmérési alaptérképi
adatbázis, az állami
ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázis, az archív
analóg és digitális térképi
adatok adatbázisai.

Földmérési és
Távérzékelési Intézet és
földhivatalok

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

6.3. Ingatlan-nyilvántartás Földmérési és
Távérzékelési Intézet és
földhivatalok

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

7. Közepes és kisméretarányú
állami topográfiai térképek

MH Geoinformációs
Szolgálat és HM
Térképészeti Közhasznú
Nonprofit Kft.

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

8. Nyugdíj-biztosítási
nyilvántartás

kizárólagos állami
tulajdonú gazdálkodó
szervezet

teljes adatfeldolgozás az adatkezelõ
döntésétõl függõ

9. Egészségbiztosítási
nyilvántartás

kizárólagos állami
tulajdonú gazdálkodó
szervezet

teljes adatfeldolgozás az adatkezelõ
döntésétõl függõ

10. Központi
útiokmány-nyilvántartás

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás kötelezõ
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A nyilvántartás megnevezése Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó által végzett

adatfeldolgozás köre
Az adatfeldolgozó

igénybevételének jellege

11. Szabálysértési nyilvántartási
rendszer

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

12. Közúti közlekedési
nyilvántartás

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

13. A Magyar igazolvány és a
Magyar hozzátartozói
igazolvány tulajdonosainak
nyilvántartása

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

14. Kulturális örökségvédelmi
nyilvántartás

Kopint-Datorg Zrt. elektronikus
adatfeldolgozás

kötelezõ

államigazgatási szerv nem elektronikus
adatfeldolgozás

az adatkezelõ
döntésétõl függõ

15. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kezelt
adóhatósági és vámhatósági
adatok nyilvántartása

Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Kft.

teljes adatfeldolgozás az adatkezelõ
döntésétõl függõ

16. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kezelt,
a 15. pont alá nem tartozó
adatok nyilvántartása

Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Kft.

teljes adatfeldolgozás az adatkezelõ
döntésétõl függõ

17. Cégnyilvántartás Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

18. Központi idegenrendészeti
nyilvántartás

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala és
Bûnügyi Szakértõi és
Kutatóintézet

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

19. A mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási
szerv által kezelt
nyilvántartási rendszerek

kizárólagos állami
tulajdonú gazdálkodó
szervezet

teljes adatfeldolgozás az adatkezelõ
döntésétõl függõ

20. N.SIS Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

21. Kötvénynyilvántartás Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

22. Az egyéni vállalkozók
nyilvántartása

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

23. Bûnügyi nyilvántartási
rendszer

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás kötelezõ

”
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A Kormány 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes

szabályairól

A Kormány

a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a 22. § tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § a) pontja tekintetében a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás

alapján,

a 33. § d) pontja tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el:

I. FEJEZET

A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRE

VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. Általános szabályok

1. § (1) A körzeti földhivatal (a továbbiakban: földhivatal) az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozóan

a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 12/F. § (1) bekezdésében

meghatározott határidõn belül benyújtott kérelmeket összesíti. A határidõn túl benyújtott kérelmeket a földhivatal

elutasítja.

(2) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a földhivatal – az e rendelet hatálybalépését

követõ 30 napon belül történõ – megkeresésétõl számított 15 napon belül tájékoztatja a földhivatalt arról, hogy mely

földrészletek vagy a földrészleten belül mely területek szerepelnek az Országos Erdõállomány Adattárban

(a továbbiakban: Adattár) erdõként nyilvántartva.

(3) A földhivatal a NÉBIH tájékoztatása alapján – a tájékoztatás megérkezésétõl számított 30 napon belül – elutasítja az

olyan földrészletekre benyújtott kérelmeket, amelyeknek teljes területe az Adattár részét képezi.

(4) A (3) bekezdés szerinti elutasítással nem érintett kérelmekhez kapcsolódó földrészletekrõl a földhivatal tájékoztatót

tesz közzé, amelyet megküld a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére. A tájékoztató tartalmazza

a) a földhivatal megnevezését és székhelyét;

b) a földhivatal illetékességi területén található települések nevét, valamint azt, hogy a kisorsolt települési

sorrendben a település milyen sorszámmal szerepel;

c) az eljárással érintett soron következõ település sorszámát;

d) a kérelemmel érintett földrészletek helyrajzi számát a teljesítés sorrendjében;

e) a kérelemmel érintett földrészletek esetében a kérelmezõk tájékoztatását arról, hogy az érintettek hol és mikor

tekinthetnek be az ügy irataiba, valamint

f) a megosztási eljárás alapjául szolgáló hatályos jogszabályok megjelölését.

(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatót a földhivatal székhelyén, a földrészlet fekvése szerinti települési (fõvárosban

a kerületi) önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetõtábláján, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal

honlapján – a tájékoztató közzétételének napjától számított – 90 napra kell közzétenni. Azon települések esetében,

amelyek körjegyzõséget tartanak fenn, a tájékoztatót a körjegyzõség székhelye szerinti polgármesteri hivatalban is

közzé kell tenni. A tájékoztató közzétételének napja a hirdetménynek a földhivatal hirdetõtábláján való kifüggesztés

napja.

(6) E rendelet alkalmazásában kérelmezõnek az Fkbt. 12/F. § (1) bekezdésében meghatározott határidõn belül kérelmet

benyújtó tulajdonostársat kell tekinteni. Ha az e rendelet hatálybalépésének idõpontjáig vagy azt követõen

a kérelmezõ tulajdoni hányada más személyre került átruházásra vagy átszállásra, a megosztási eljárásban az

ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonost kell kérelmezõnek tekinteni. Az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos

a sorsolás megkezdéséig a kérelmet visszavonhatja.
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2. § (1) Egy adott földrészlet vonatkozásában az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás (a továbbiakban:

a megosztási eljárás) olyan egyesített eljárás, amely a következõ sorrendben magába foglalja

a) – szükség esetén – a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárást;

b) a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatoktól való eltérése esetén

a földminõsítési eljárást, és ezzel összefüggésben a földrészlet adataiban bekövetkezõ változásnak az

ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetésére irányuló eljárást;

c) a megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárást;

d) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 17. § (1) bekezdés d) pontja

szerinti telekalakítási eljárás megindítása tényének feljegyzésére irányuló eljárást;

e) a kiosztás Fkbt. 12/H. § szerinti sorrendjének megállapítására irányuló sorsolást;

f) a sorsolás eredménye alapján elkészített változási munkarészek vizsgálatára, záradékolására irányuló eljárást, és

g) a földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a megosztással

bekövetkezõ változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetésére (a továbbiakban: változásátvezetési

eljárás) irányuló eljárást.

(2) E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdés a), b), c) és g) pontja szerinti, a változás ingatlan-nyilvántartásban történõ

átvezetésére irányuló eljárást akkor kell jogerõsen lezárultnak kell tekinteni, ha az ügy érdemében hozott határozat

a) ellen a jogosultak részérõl az arra nyitva álló határidõn belül fellebbezés nem került benyújtásra;

b) elleni fellebbezési jogáról valamennyi jogosult írásban lemondott;

c) ellen a benyújtott fellebbezést a fõvárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei

földhivatal) elutasította, a fellebbezés elbírálásának eredményeként született határozatot megváltoztatta, illetve

az eljárást megszüntette, vagy

d) ellen a benyújtott fellebbezést

da) a fellebbezési határidõ leteltét megelõzõen visszavonták és más jogosult részérõl újabb fellebbezés nem

került benyújtásra, vagy

db) a fellebbezési határidõ leteltét követõen visszavonták.

3. § A megosztási eljárásokat – az 5. §-ban meghatározott esetet kivéve – az 1. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatóban

közzétett települési sorrend figyelembevételével, a kérelemmel érintett földrészletek helyrajzi számainak növekvõ

sorrendjében kell lefolytatni, oly módon, hogy az állam tulajdoni illetõségében álló földrészletek adott településen

belül megelõzik az állam tulajdoni illetõségében nem álló földrészleteket (a továbbiakban: teljesítési sorrend).

4. § (1) A megosztási eljárásban a földhivatal feladata:

a) a kérelmek, egyezséget tartalmazó okiratok összesítése és nyilvántartása;

b) a 3. §-ban meghatározott teljesítési sorrend megállapítása;

c) a 23. §-ban meghatározott soron kívüli eljárás lefolytatása;

d) a megosztási eljárással összefüggõ feladatok ellátásához szükséges adatok (2) bekezdés szerinti szolgáltatása;

e) a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal való összehasonlítása

céljából végzett helyszíni szemle lefolytatása (a továbbiakban: mezõgazdászi helyszínelés);

f) a 2. § (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatása;

g) részvétel az Fkbt. 12/H. § (2) bekezdésében meghatározott sorsolási bizottság munkájában;

h) a 20. §-ban és a 21. §-ban meghatározott egyezség esetén befogadó nyilatkozat kiállítása és közlése;

i) a pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolások kiadása.

(2) A megosztási eljárásban – a 23. §-ban meghatározott soron kívüli eljárás kivételével – a Nemzeti Kataszteri Program

Nonprofit Kft. feladata a földmérõ vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: földmérõ) és a jogi szolgáltató

kiválasztása, amelyhez szükséges adatok rendelkezésre bocsátására a földrészlet fekvése szerint területileg illetékes

fõvárosi és megyei kormányhivatal, valamint a jogi szolgáltató a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-vel

szerzõdést köt.

(3) Földmérési feladatnak minõsül különösen a keretmérés, közremûködés a sorsolási bizottság munkájában, az

értékarányos megosztás, az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges változási munkarészek – ideértve

a mûvelési ág változás átvezetéséhez szükséges munkarészeket is – elkészítése és azok átadása a földhivatal, illetve

a 20. §-ban és a 21. §-ban meghatározott egyezség esetén a jogi szolgáltatást végzõ részére, valamint az új

földrészletek kitûzésének végrehajtása, azok tulajdonosok részére történõ helyszíni bemutatása és dokumentálása,

továbbá a helyszíni bemutatásról szóló jegyzõkönyv átadása a földhivatal részére;
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(4) A megosztási eljárásban jogi szolgáltatói feladatnak minõsül különösen az egyezség létrehozásának elõkészítése,

egyezségi okirat szerkesztése, a 20. §-ban és a 21. §-ban meghatározott egyezség esetén a jogi képviselet ellátása az

ingatlan-nyilvántartási eljárásban, a sorsolás megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatok

ellátása, jogi közremûködés a sorsolási bizottság munkájában.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott feladatokra a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. a földmérõvel és

a jogi szolgáltatóval szerzõdést köt.

2. A soron kívüli kérelem

5. § (1) Az adott település vonatkozásában az egyes földrészletek soron kívüli megosztási eljárásának egymáshoz viszonyított

sorrendjét a teljesítési sorrendtõl való eltérés iránti kérelemnek (a továbbiakban: soronkívüliségi kérelem)

a földhivatalhoz való benyújtásának idõpontja határozza meg. Az azonos napon benyújtott soronkívüliségi kérelmek

közötti sorrendet a soronkívüliségi kérelemmel érintett földrészletek helyrajzi számainak növekvõ sorrendje

figyelembevételével kell meghatározni.

(2) Soronkívüliségi kérelmet – a 20. §-ban és a 21. §-ban meghatározott egyezség fennállása esetén – a 2. § (1) bekezdés

c) pontja szerinti eljárás jogerõs lezárásáig lehet benyújtani, a megosztási eljárás iránti kérelem részeként vagy – a már

korábban benyújtott megosztási kérelemre való hivatkozással – külön kérelemben.

(3) A soronkívüliségi kérelem tartalmazza

a) a magánszemély kérelmezõ természetes személyazonosító adatait és lakcímét vagy értesítési címét;

b) gazdálkodó szervezet kérelmezõ megnevezését, székhelyét (telephelyét), statisztikai számjelét, a gazdálkodó

szervezet képviseletében eljáró személy családi- és utónevét, lakcímét;

c) az érintett földrészlet fekvése szerinti település nevét, helyrajzi számát;

d) a kérelmezõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Fkbt. 12/F. § (4) bekezdése szerint vállalja a megosztási

eljárás költségének megfizetését.

(4) A földhivatal a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül a 23. §-ban meghatározott módon végzésben állapítja

meg a soronkívüliségi kérelemmel érintett földrészletek megosztási eljárásának számított költségét, és a fizetési

határidõt. A fizetési határidõ elmulasztása esetén a földhivatal a soronkívüliségi kérelmet a határidõ elmulasztásától

számított 5 napon belül végzéssel elutasítja, ennek hiányában a soronkívüliségi kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.

A fizetési határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelmet az elutasító végzés kézhezvételétõl számított 8 napon belül

lehet elõterjeszteni.

3. A megosztás szabályai

6. § A megosztási eljárással érintett földrészleteket az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és

térképészeti tevékenységrõl szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a földrészlet

természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatoktól való eltérése esetén a földminõsítés

részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet elõírásai szerint kell elõkészíteni.

7. § (1) A megosztási eljárás elõkészítése keretmérésbõl és mezõgazdászi helyszínelésbõl áll. A keretmérés során a helyszíni

állapot mûszaki felmérésére kerül sor. A keretmérésrõl és mezõgazdászi helyszínelésrõl a kérelmezõket elõzetesen

nem kell értesíteni. A keretmérésrõl és mezõgazdászi helyszínelésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni.

(2) Ha a keretmérés eredménye az R.-ben foglalt tûréshatáron túl eltér az ingatlan-nyilvántartási állapottól, és az felmérési,

térképezési vagy területszámítási hibából adódik, a földhivatal a változást átvezeti az ingatlan-nyilvántartásban.

(3) Ha a megosztást olyan földrészleten kell elvégezni, ami egy korábbi megosztási eljárás eredményeként, mint

visszamaradó földrészlet keletkezett, a keretmérést és a mezõgazdászi helyszínelést ismét el kell végezni.

8. § (1) Ha az adott földrészleten belül az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá

tartozó erdõ található, azt önálló földrészletté kell alakítani, függetlenül attól, hogy az erdõ által elfoglalt terület nem

éri el az Fkbt. 9/C. § (6) bekezdése szerinti területi minimumot. E földrészletek továbbra is a tulajdonostársak osztatlan

közös tulajdonában maradnak.

(2) Ha a természetben az ingatlan-nyilvántartási térképen nem ábrázolt árok, csatorna, út vagy egyéb mûvelés alól kivett

területnek minõsülõ területrész található és az nem felmérési, térképezési vagy területszámítási hibából adódik, azok

önálló földrészletté alakítását egyedileg kell vizsgálni.
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(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott esetekben az önálló földrészletté alakításáról a 10. § (3) bekezdése szerinti

határozatban kell rendelkezni.

9. § A megosztási eljárás akkor folytatható le, ha

a) a földrészlet ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapota megegyezik vagy

b) az a) pont szerinti feltétel teljesítéséhez szükséges adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló

eljárás jogerõsen lezárult.

10. § (1) A földhivatal

a) a 9. § a) pontjában meghatározott esetben a mezõgazdászi helyszínelésrõl a jegyzõkönyv felvételének,

b) a 9. § b) pontjában meghatározott esetben az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének

napját követõ 15 napon belül meghatározza a megosztás kiindulási helyét és irányát.

(2) A megosztás kiindulási helyének és irányának a meghatározása során – az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében

meghatározott szempontokon túl – figyelembe kell venni a mûvelhetõségi, valamint a megközelíthetõségi

szempontokat is. Ha a kérelmezõ a kérelemében az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó javaslatot is

megfogalmazott, a földhivatalnak a kérelmezõ javaslatában foglaltakra is figyelemmel kell lenni, feltéve, hogy az nem

ellentétes az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében és az e bekezdésben meghatározott szempontokkal. A határozatban

rendelkezni kell arról, hogy a jogerõs döntés közlésével egyidejûleg a tulajdoni lapra a (4) bekezdés szerinti tény kerül

feljegyzésre.

(3) A megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító jogerõs határozat a megosztási eljárás jogerõs befejezéséig

hatályos. A határozatot és a jogerõs határozatot a földhivatal az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében meghatározott módon

közli. A jogerõs határozat közlésének napja a határozatnak a földhivatal hirdetõtáblájára való kifüggesztés napja.

(4) A jogerõs határozat kifüggesztésével egyidejûleg a földhivatal az érintett ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi az Inytv.

17. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, telekalakítási eljárás megindítása tényét. A feljegyzésben fel kell tüntetni az

„osztatlan közös tulajdon megszüntetése az 1993. évi II. tv. 12/E. §-a alapján” szöveget is.

(5) A megosztási eljárás a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat jogerõre emelkedése és

a (4) bekezdés szerinti tény feljegyzése után folytatható.

11. § (1) A megosztást a 10. § (3) bekezdése szerinti határozat alapján, és – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével –

értékarányosan (a tulajdoni hányadoknak megfelelõ aranykorona értékek figyelembevételével) kell elvégezni. Ha

a kérelmezõ tulajdoni hányada a kérelem benyújtását követõen változik, a megosztást a sorsolás, illetve az egyezség

létrejöttének idõpontjában az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányadra kell elvégezni.

(2) Az ültetvénnyel betelepített és szõlõ, gyümölcsös, fásított terület mûvelési ágban nyilvántartott földrészlet esetében

az értékarányos megosztástól való eltéréshez a kérelmezõk hozzájárulása szükséges. Az eltérés nem járhat

a visszamaradó földrészlet tulajdonosai tulajdoni mértékének csökkenésével.

(3) A kialakítandó új földrészletek megközelíthetõségérõl az Fkbt. 12. § (4) bekezdésének alkalmazásával kell

gondoskodni.

(4) A megosztás munkarészeit az R. szerint kell elkészíteni.

4. A sorsolás és a megosztás végrehajtásának a szabályai

12. § (1) A földrészlet – kérelmezõk közötti – megosztásának sorrendjét egyezség hiányában sorsolással kell megállapítani.

(2) A 10. § (3) bekezdése szerinti határozat közlése és a sorsolás megkezdése között legfeljebb 60 nap telhet el.

(3) A sorsolást 3 tagú sorsolási bizottság folytatja le. A sorsolási bizottság elnöke és egyik tagja a földrészlet fekvése szerint

területileg illetékes földhivatal két alkalmazottja, a másik tagja a földrészlet fekvése szerint területileg illetékes

települési önkormányzat jegyzõje.

(4) A sorsoláson a kérelmezõ személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy

teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni. A távollét nem akadályozza meg a sorsolás lefolytatását és

igazolásnak sincs helye.

(5) A sorsolást a jogi szolgáltató szervezi meg. A sorsolás megszervezése magában foglalja a sorsolás tárgyi, technikai

feltételeinek megteremtését, valamint személyi feltételeinek biztosítását is.

(6) A jogi szolgáltató a sorsolás helyszínérõl és idõpontjáról a sorsolás napját megelõzõen legalább 30 nappal korábban

értesíti a kérelmezõket, a földhivatalt és a földmérõt, továbbá a sorsolás helyszínérõl és idõpontjáról az 1. § (4) és
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(5) bekezdésében meghatározott módon tájékoztatót tesz közzé. A sorsolás helyszínét a földhivatal illetékességi

területén kell kijelölni.

(7) Az értesítésben fel kell hívni a figyelmet

a) a (4) bekezdésben foglaltakra;

b) arra, hogy a sorsolás ellen az Fkbt. 12/H. § (3) bekezdésében meghatározott esetben kifogással lehet élni;

c) arra, hogy az egyezség és a 16. § szerinti sorsolási megállapodás létrehozására, valamint az ezeket tartalmazó

okiratok benyújtására a sorsolás megkezdéséig van lehetõség;

d) a jogutódlás igazolására.

13. § (1) A sorsolás megkezdése elõtt ismertetni kell

a) a földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát, mûvelési ágát, aranykorona értékét, az eljárás hatálya alól kivett

területek, erdõ stb. körét,

b) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, illetve feljegyzett jogokat és terheket, valamint tényeket,

c) a földhasználati nyilvántartásba a földrészletet érintõen bejegyzett földhasználat jogcímét, a földhasználattal

érintett területnagyságot és a földhasználat idõtartamát,

d) a kérelmezõ tulajdonosok nevét és az õket megilletõ tulajdoni hányadot,

e) az egyezség, és a sorsolási megállapodás létrehozásának lehetõségét és annak határidejét,

f) azt a tényt, hogy az Fkbt. 9/C. § (6) bekezdésében meghatározott területi minimumnál kisebb terület nem

alakítható ki,

g) a megosztás földhivatal által meghatározott kezdõ helyét, az osztásirányt és a megközelíthetõséghez szükséges

új út tervezett helyét, továbbá ez utóbbinak aranykorona-változási vonzatát,

h) a sorsolás menetét és a megosztás módszerét,

i) a kifogást, mint jogorvoslati lehetõséget,

j) a megosztási eljárás részét képezõ további eljárásokat (megosztás, kitûzés, bemutatás, ingatlan-nyilvántartási

átvezetés), és

k) az Fkbt. 12/K. §-ában foglaltakat.

(2) A sorsolás megkezdése elõtt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a megosztási eljárás nem szünteti meg a fennálló

földhasználati szerzõdést, valamint, hogy az újonnan kialakítandó földrészlet helyrajzi száma, területi változása miatt

a földhasználati szerzõdés módosul, s ezért javasolt gondoskodni a földhasználati szerzõdés módosításáról.

(3) A sorsolás megkezdése elõtt meg kell állapítani, hogy egyezség vagy sorsolási megállapodás létrehozására, és az ezt

tartalmazó okirat benyújtására nem került sor.

(4) Az ismertetett körülményekre tekintettel nyilatkoztatni kell a megjelenteket, hogy továbbra is fenntartják-e

kérelmüket. A kérelmét visszavonó tulajdonostárs kiesik az eljárásból és a jegyzõkönyvben rögzíteni kell a kérelem

visszavonásának tényét.

14. § (1) A sorsolásról a helyszínen jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

a) a sorsolás helyét és idejét,

b) a sorsolási bizottság tagjainak nevét,

c) a földrészlet beazonosításához szükséges valamennyi azonosítót (település, helyrajzi szám),

d) a sorsoláson elhangzott, a sorsolásra vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat,

e) a sorsolás eredménye szerinti kiosztási sorrendet,

f) mellékletként a jelenléti ívet, valamint a meghatalmazásokat tartalmazó okiratokat,

g) mellékletként az osztóprogram segítségével a földmérõ által elkészített és kinyomtatott térképvázlatot

(hardcopy), melyen fel kell tüntetni a tulajdonosok nevét vagy a sorsolási sorszámát, és a betervezett utakat.

(2) A jegyzõkönyv oldalanként tartalmazza a sorsolási bizottság elnökének és tagjainak aláírását.

(3) A sorsolási jegyzõkönyv négy eredeti példányban készül, melybõl két példány a földhivatalnál, két példány a jogi

szolgáltatónál kerül megõrzésre.

(4) A sorsolási jegyzõkönyvet a földhivatalnak záradékkal kell ellátnia, ha a sorsolás lefolytatása ellen a 15. § szerinti kifogás

nem került benyújtásra, vagy a benyújtott kifogást a megyei földhivatal elutasította és a sorsolás eredményét a megyei

földhivatal helyben hagyta. A záradék azt tanúsítja, hogy a megosztási eljárás a sorsolás eredményének megfelelõen

folytatható.
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15. § (1) A sorsolás ellen az Fkbt. 12/H. § (3) bekezdésében meghatározott esetben kifogással lehet élni, amelyet a megyei

földhivatalnak címezve, a földhivatalnál kell benyújtani.

(2) A földhivatal a sorsolás ellen benyújtott kifogást a jegyzõkönyvvel, illetve annak mellékleteivel együtt 8 napon belül

a megyei földhivatalhoz továbbítja.

(3) A megyei földhivatal a sorsolási jegyzõkönyvben foglaltakra alapozva hozza meg döntését, szükség esetén

meghallgathatja a kifogás elõterjesztõjét, a sorsolási bizottság tagjait, valamint más érintettet is. A meghallgatásról

jegyzõkönyvet kell készíteni.

(4) A kifogást az ügy összes iratának a megyei földhivatalhoz való érkezésétõl számított 15 napon belül határozattal kell

elbírálni. A megyei földhivatal a kifogás elutasításával a sorsolás eredményét helybenhagyhatja, vagy azt

megsemmisíti és ezzel egyidejûleg új sorsolás lefolytatására utasítja a földhivatalt.

16. § (1) A sorsolás megkezdéséig lehetõség van sorsolási megállapodást kötni. A sorsolási megállapodás irányulhat:

a) az önálló földrészlet osztatlan közös tulajdonként történõ kiosztására, vagy

b) az önálló földrészletek kiosztási sorrendjének meghatározására.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott megállapodás alapján a megállapodásban érintett kérelmezõk

a tulajdoni hányaduk összevonásának eredményeként kialakítandó területnek önálló földrészletként, és az osztatlan

közös tulajdonukként való kiosztására vonatkozóan állapodnak meg. E sorsolási megállapodásban érintett

kérelmezõk egy néven (sorszámon) kerülnek sorsolásra.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott megállapodás alapján a megállapodásban érintett kérelmezõk

a tulajdoni hányaduknak megfelelõ terület önálló földrészletként történõ kiosztásának a sorrendjében állapodnak

meg. E sorsolási megállapodásban érintett kérelmezõk is egy néven (sorszámon) kerülnek sorsolásra, de a megosztás

végrehajtása során az önálló földrészletek kiosztása a megállapodásnak megfelelõ sorrendben történik.

5. A kitûzés és bemutatás szabályai

17. § (1) A földmérõ a záradékolt sorsolási jegyzõkönyv alapján – annak kézhezvételétõl számított 30 napon belül – elvégzi

a leosztott földrészletek kitûzését és bemutatását a (2) bekezdésben írtak szerint.

(2) A bemutatás idõpontjáról a földmérõ az eredeti földrészlet összes tulajdonosát közvetlenül, a jogi szolgáltató

hirdetményi úton értesíti azzal, hogy a távollét nem akadályozza meg a bemutatás lefolytatását, illetve, hogy

a távolmaradás esetén igazolásnak helye nincs, azonban meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A bemutatásról

jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyet a helyszínen a földmérõ és a megjelentek aláírásukkal látnak el. Az így elkészült

jegyzõkönyvet a földhivatali iratokhoz kell csatolni. A bemutatási jegyzõkönyv aláírása során elõforduló kifogásokat

a földhivatal csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállásának esetén vizsgálja.

(3) A földmérõ a bemutatást követõ 15 napon belül elkészíti az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges

munkarészeket és azokat a bemutatási jegyzõkönyvvel együtt záradékolásra benyújtja a földhivatalhoz. A változási

vázrajzon a tulajdonosi aláírásokat a sorsolási jegyzõkönyv pótolja.

(4) A földhivatal az elkészült munkarészeket az R.-ben foglaltak szerint vizsgálja, záradékolja.

6. A változásátvezetési eljárás

18. § (1) A változásvezetési eljárás – a tulajdoni lap széljegyzésével – a 17. § (4) bekezdése szerinti záradékolást követõ

munkanapon, a záradékolt munkarészek (változási vázrajz), és sorsolási jegyzõkönyv alapján indul meg.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények visszajegyzését Fkbt. 12/H. § (5) és (6) bekezdése

alapján kell elvégezni.

(3) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés jogcímeként az eredeti jogcím mellett fel kell tüntetni a „1993. évi II. tv. 12/E. §”

szöveget is.

(4) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésrõl szóló határozatot, ideértve a (2) bekezdés szerinti határozatot is, és a változási

vázrajz másolatát a földhivatal a jogi szolgáltató útján közli az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályok szerint.

7. Az egyezség szabályai

19. § E rendelet elõírásait a kérelmezõk közötti egyezség fennállása esetén a 20. §-ban és a 21. §-ban foglalt eltérésekkel kell

alkalmazni.
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20. § (1) A kérelmezõk a kiosztási sorrend egymás közötti meghatározására egyezséget köthetnek. Az egyezséget közokiratba

vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni (a továbbiakban: egyezségi okirat). Az egyezségi okiratnak

tartalmaznia kell az egyezségben résztvevõ kérelmezõk arra vonatkozó egybehangzó nyilatkozatát, hogy a 10. §

(3) bekezdése szerinti határozatban foglaltaknak megfelelõen határozzák meg a tulajdoni hányaduknak megfelelõ

terület egymás közötti kiosztási rendjét, és ennek megfelelõen készíttetik el a változási munkarészeket, valamint az

ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas megállapodást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyezséget tartalmazó okiratnak a földhivatalhoz való benyújtására a 2. § (1) bekezdés

c) pontjában meghatározott eljárásban hozott jogerõs határozat közlését követõ naptól, legfeljebb a sorsolás napját

megelõzõ 5. munkanap végéig van lehetõség. A jogi szolgáltatónak ezen idõtartamon belül meg kell kísérelnie az

egyezség létrehozását.

(3) A tartalmában megfelelõ egyezségrõl a földhivatal befogadó nyilatkozatot állít ki, amely azt igazolja, hogy

a megosztási eljárás a továbbiakban az egyezség szabályai szerint folytatható. A befogadó nyilatkozatot – legkésõbb

a sorsolás napjáig – a földhivatal a jogi szolgáltató útján közli az egyezséget benyújtó kérelmezõkkel.

(4) A késedelmesen benyújtott (1) bekezdés szerinti egyezséget tartalmazó okirat esetében, valamint a (3) bekezdésben

meghatározott befogadó nyilatkozat közlése hiányában a megosztási eljárás a 2. § (1) bekezdés e)–g) pontjában

meghatározott eljárásokkal folytatódik, és fejezõdik be.

(5) Ha a határidõben benyújtott egyezségi okirat az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi és alaki követelményeknek

megfelel, a 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sorolás nem kerül lefolytatásra, valamint a 17. § és

a 18. § szerinti eljárás az egyezségi okirat, és az ahhoz csatolt mellékletek alapján, a (6) bekezdésben meghatározott

eltérésekkel kerül lefolytatásra.

(6) Egyezség esetén a változási vázrajzot csak a kérelmezõknek kell aláírniuk, és a változásátvezetési eljárás – az

ingatlan-nyilvántartási jogszabályoknak megfelelõ – erre irányuló önálló kérelem és okiratok (változási vázrajz és

megállapodás) alapján indul.

(7) A megosztást a 10. § (3) bekezdése szerinti határozat alapján, és az egyezség tartalma szerint kell elvégezni.

21. § (1) A kérelmezõk egyezséget köthetnek a kérelmet elõ nem terjesztõ tulajdonostársakkal is (a továbbiakban: teljes körû

egyezség). A teljes körû egyezségre – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az egyezségre vonatkozó

szabályokat kell alkalmazni.

(2) Teljes körû egyezség esetén a földhivatal a 10. § (3) bekezdés szerinti határozatot hatályon kívül helyezi.

(3) A változási vázrajzot minden tulajdonostársnak alá kell írnia. Ha a teljes körû egyezség a 8. § (1) és (2) bekezdésben

meghatározott földrészletek tulajdonjogának változását érintõ megállapodást is tartalmaz, azt – ha más jogszabályi

elõírásba nem ütközik – a teljes körû egyezségnek megfelelõen kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

8. A költségek viselése és az osztatlan földtulajdon kimérésének költségei fejezeti kezelésû elõirányzat

felhasználásának szabályai

22. § (1) A földügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló

2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok

cím, 3. Agrár célelõirányzatok alcím, 13. Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei fejezeti kezelésû elõirányzat

(a továbbiakban: elõirányzat) terhére teljesíti

a) a fõvárosi és megyei kormányhivatalt a megosztási eljárással kapcsolatosan megilletõ költségtérítés kifizetését,

b) – a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. útján – a 4. § (1) bekezdése szerinti szerzõdés alapján teljesített

földmérési feladatok és jogi szolgáltatói feladatok ellenértékének kifizetését,

c) – a NÉBIH útján – a földtulajdonos által a 2011. évben megfizetett megosztási költségek visszafizetését,

d) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos kommunikációs

feladatok költségének kifizetését.

(2) A megosztási eljárással kapcsolatban a fõvárosi és megyei kormányhivatalt

a) sorsolással lefolytatandó eljárás esetén 72 000 Ft,

b) egyezséggel lefolytatandó eljárás esetén 59 000 Ft

költségtérítés illeti meg kiinduló földrészletenként. A költségtérítést elõirányzat-átadással, negyedéves

rendszerességgel, utófinanszírozás keretében a miniszter teljesíti, a fõvárosi és megyei kormányhivatal irányítására

kijelölt miniszterrel és a kedvezményezett fõvárosi és megyei kormányhivatallal kötött háromoldalú megállapodás

alapján.
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(3) Az (1) bekezdés c) pontja alapján a miniszter a részarány földkiadással keletkezett osztatlan közös tulajdon

megszüntetése során a földtulajdonos által a 2011. évben a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös

tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet e rendelet hatálybalépését

megelõzõ napon hatályos 1. § (6) bekezdése alapján megelõlegezett költséget fizeti vissza.

(4) Az EK-Szerzõdés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK

tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 5–7. cikke szerinti éves

jelentések összeállítása érdekében a Nemzeti Kataszteri Program Nonpofit Kft. e rendelet hatálya alá tartozó

támogatási adatokról a miniszter megkeresése alapján tájékoztatást ad.

23. § (1) A soronkívüliségi kérelemmel érintett földrészlet megosztási eljárásának (a továbbiakban: soron kívüli eljárás) 22. §

(2) bekezdése szerinti költségét a soronkívüliségi kérelmet benyújtó kérelmezõ elõlegezi meg és viseli. A 22. §

(2) bekezdése szerinti költséget a földrészlet fekvése szerint területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal

földhivatala fizetési számlájára történõ készpénz-átutalási megbízással, banki átutalással vagy a földrészlet fekvése

szerint területileg illetékes földhivatal pénztárába történõ készpénzbefizetéssel kell megfizetni.

(2) A soron kívüli eljárásban földmérési feladat és jogi szolgáltatási feladat ellátásáról a soronkívüliségi kérelmet benyújtó

kérelmezõ gondoskodik.

(3) A soronkívüliségi kérelem visszavonása esetén a teljesített költségtérítést – részben vagy egészben – vissza kell

téríteni. Részleges visszatérítés esetén a befizetett költségtérítésbõl le kell vonni a földhivatal által már elvégzett

feladatok költségeinek 1. mellékletben meghatározott mértékét. A visszatérítést hivatalból, a soronkívüliségi kérelem

visszavonására vonatkozó nyilatkozat földhivatalhoz való megérkezését követõ 8 napon belül végzéssel kell

elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követõ 30 napon belül intézkedni kell.

(4) A földhivatal a soronkívüliségi kérelmet benyújtó kérelmezõt – határidõ megjelölésével – a (3) bekezdés szerinti

végzés meghozatala elõtt felhívja annak a bankszámlaszámnak a közlésére, amelyre a visszatérítést a kérelmezõ kéri.

Ha a megjelölt határidõn belül a kérelmezõ nem közöl bankszámlaszámot, a (3) bekezdés szerinti végzésben

a visszatérítés készpénz-átutalással postai úton történõ teljesítésérõl kell rendelkezni, a soronkívüliségi kérelemben

megjelölt cím alapulvételével.

II. FEJEZET

A RÉSZARÁNY-TULAJDON ÖNÁLLÓ FÖLDRÉSZLETBEN TÖRTÉNÕ KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI

24. § E rendeletet a részarány-tulajdon önálló földrészletben történõ kiadására irányuló eljárás során az e fejezetben

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a kérelmezõ, illetve a tulajdonostárs alatt

a részarány-tulajdonost kell érteni, továbbá az e fejezetben meghatározott eljárás megelõzi az I. Fejezetben

meghatározott megosztási eljárást.

25. § A részarány-tulajdon önálló földrészletben történõ kiadására irányuló eljárás során nem alkalmazható az 1–3. §, az 5. §,

a 9. §, a 10. § (1) bekezdése tekintetében a 15 napos határidõre és annak számítására vonatkozó szabály, a 13. §

(1) bekezdés c), i) és k) pontja, a 13. § (4) bekezdése, a 18. § (1), bekezdés, a 20. § (6) bekezdése tekintetében

a változásátvezetési eljárásra vonatkozó szabály, a 21. § (2) és (3) bekezdése és a 23. §.

26. § (1) A földhivatal az Fkbt. 9/C. § (4) bekezdésében meghatározott sorsolási jegyzõkönyvnek a megérkezését követõ

45 napon belül – (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – gondoskodik a jegyzõkönyvben szereplõ

földrészleteket érintõen a 6. §-ban, a 7. § (2) és (3) bekezdésében, a 8. §-ban és a 10. § és a 11. § szerinti feladatok

elvégzésérõl, illetve eljárás lefolytatásáról.

(2) A 8. § (1) bekezdése tekintetében a területi minimumra az Fkbt. 9/C. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók,

továbbá a mezõgazdászi helyszínelés során megállapított mûvelési ág változást külön eljárás keretében, a tulajdonjog

ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követõen lehet átvezetni az ingatlan-nyilvántartásban.

27. § A 12–17. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 14. § (3) bekezdésétõl eltérõen a sorsolási jegyzõkönyv öt eredeti

példányban készül, amelybõl két-két példány a földhivatalnál és a jogi szolgáltatónál kerül megõrzésre, és egy

példányt a földhivatal a fõvárosi és megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága részére ad át.
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28. § A 20. §-t és a 21. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy földkiadási eljárás során csak teljes körû egyezség köthetõ.

29. § (1) A földhivatal az általa záradékolt munkarészek alapján a megosztás eredményeként bekövetkezõ változást – a 18. §

(2) bekezdés figyelembevételével – átvezeti az ingatlan-nyilvántartásban. A megosztással kialakult földrészletekre

a szövetkezeti földhasználati jog kerül visszajegyzésre. A változás átvezetésérõl szóló határozatot és a változási

vázrajzot a földhivatal közli a földmûvelésügyi igazgatósággal a megosztással kialakult földrészletekre vonatkozó, az

Fkbt. 9/C. § (7) bekezdése szerinti földkiadási határozatok meghozatala érdekében.

(2) A megosztással kialakult földrészletek tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a földmûvelésügyi

igazgatóság jogerõs földkiadási határozata alapján kerül sor.

(3) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésrõl szóló határozat közlésére a 18. § (4) bekezdését kell alkalmazni.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

31. § E rendelet az Európai Bizottságnak a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó

kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet

módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK. bizottsági rendelet 13. cikke szerinti támogatást tartalmaz.

32. § (1) A termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.

(II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Er.) 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § Az elõhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggõ eljárásra az 1–5. § rendelkezéseit – ide nem értve a 2. §

(1a) bekezdését és az 5. § b) pontját – megfelelõen kell alkalmazni azzal, hogy az ajánlat kifüggesztésére, és az ajánlatra

vonatkozó nyilatkozattétel határideje 60 nap helyett 15 nap, továbbá tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási

bejegyzésére irányuló eljárás alatt a haszonbérlet földhasználati nyilvántartásba való bejelentési eljárását kell érteni.”

(2) Az Er. 2. § (2) bekezdésében a „15 munkanapra” szövegrész helyébe a „60 napra”szöveg, a 3. § (1) bekezdésében

a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „60 napon” szöveg lép.

33. § Hatályát veszti

a) a részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésérõl szóló 28/1994. (III. 2.) Korm.

rendelet

b) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló

63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet,

c) a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az

ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) és

(3) bekezdése,

d) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm.

rendelet 43/D. § (10) bekezdés b) pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségvonzata

A) Földhivatali adminisztrációs költségek sorsolás esetén

A B

1 Munkafolyamat megnevezése
Költség

(Ft)

2 Ügyfelek értesítése az eljárás megindulásáról 6 500

3 Keretméréshez szükséges adatszolgáltatás a földmérõk részére 5 000

4 Gazdász helyszínelés 13 000

5 Osztásirány meghatározás 6 500

6 Részvétel a sorsolásban (1 fõ levezetõ, 1 fõ tag) 13 000

7 Megosztási vázrajz mûszaki vizsgálata, záradékolása 15 000

8 Ingatlan-nyilvántartási határozathozatal, postázás (Változás-átvezetési eljárás) 13 000

9 Összes földhivatali költség 72 000

B) Földhivatali adminisztrációs költségek egyezség esetén

A B

1 Munkafolyamat megnevezése
Költség

(Ft)

2 Ügyfelek értesítése az eljárás megindulásáról 6 500

3 Keretméréshez szükséges adatszolgáltatás a földmérõk részére 5 000

4 Gazdász helyszínelés 13 000

5 Osztásirány meghatározás 6 500

6 Megosztási vázrajz mûszaki vizsgálata, záradékolása 15 000

7 Ingatlan-nyilvántartási határozat, postázás 13 000

8 Összes földhivatali költség 59 000
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A Kormány 406/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány az az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet

alkotja:

1. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következõ

(4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az elsõfokú katonai építésügyi hatóság hatósági bizonyítványt ad ki

a) az ügyfél kérelmére a honvédelmi és katonai célú ingatlan használatával kapcsolatos tény, állapot vagy egyéb adat

igazolására;

b) a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet, vagy az ingatlanügyi hatóság kérelmére, az ingatlan-nyilvántartásban

honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított területként nyilvántartott földrészlet környezetvédelmi, vegyvédelmi,

illetve tûzszerészeti mentesítése elvégzésének szükségessége, vagy megtörténte vonatkozásában.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti hatósági bizonyítványt a kérelem elõterjesztésétõl számított harminc napon belül

kell kiadni.”

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete

a Magyar Mûvészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerõsítése érdekében egyes

kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország címerének és

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. § tekintetében a világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjérõl, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar

Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Bizottság tagjai:)

„c) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke,”

(2) Az R1. 9. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Bizottság elnöke a mûvészeti élet mértékadó képviselõi körébõl a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke

javaslatára kér fel tagot vagy tagokat.”
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2. § (1) A Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R2.) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A MÖB 10 tagból áll, elnökét a tagok választják maguk közül.

(2) A MÖB-be két tagot delegál az oktatásért felelõs miniszter, egy-egy tagot pedig a külpolitikáért felelõs miniszter,

a Felsõoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori Konferencia, a Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia, a Magyar

Tudományos Akadémia, a Magyar Mûvészeti Akadémia, a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság és a Hallgatói

Önkormányzatok Országos Konferenciája.”

(2) Az R2. 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Magyar Mûvészeti Akadémia elsõ alkalommal 2013. január 31-ig delegál tagot a Magyar Mûvészeti Akadémia

kultúrstratégiai szerepének megerõsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 4. § (2) bekezdése alapján. Az ily módon delegált, és az oktatásért

felelõs miniszter által kinevezett tag megbízatása a már kinevezett tagok megbízatásával egyidejûleg szûnik meg.”

(3) Az R2.

a) 1. § (2) bekezdésében, 1. § (3) bekezdésében, 1. § (4) bekezdés b) pontjában, 3. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. §

(3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 7. § (7) bekezdésében, 8. §

(2) bekezdésében és 9. § (2) bekezdésében az „oktatási miniszter” szövegrészek helyébe az „oktatásért felelõs

miniszter” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az „oktatási miniszternél” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszternél” szöveg,

c) 7. § (6) bekezdésében az „Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium” szöveg

lép.

3. § (1) Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elnököt – az UNESCO általános tevékenysége és programjai figyelembevételével – a miniszter – a Magyar

Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnökével és a Magyar Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA)

elnökével egyetértésben – kéri fel négyéves idõtartamra.”

(2) Az R3. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A szakbizottságok elnökeit a miniszter – az MTA elnökével és az MMA elnökével egyetértésében – kéri fel négyéves

idõtartamra.”

(3) Az R3. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § A Magyar Mûvészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerõsítése érdekében egyes

kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet)

megállapított 7. § (2) bekezdését és 12. § (4) bekezdését elõször a Korm. rendelet hatálybalépését követõ új felkérések

esetén kell alkalmazni.”

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete

a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél

foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében, és a 77. §

(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében

eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

a) a költségvetési szervekre és a velük

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

(a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti,

ae) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.)

szerinti,

af) a legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló

2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,

ag) a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

ah) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)

66/G. §-a szerinti hivatásos nevelõszülõi

jogviszonyban állókra és

b) az egyházak közcélú – egészségügyi, oktatási, szociális, közmûvelõdési, sport és karitatív – tevékenységet

folytató, nem költségvetési szervként mûködõ intézményeire (a továbbiakban: egyházi foglalkoztatóra), és

a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a Gyvt. 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelõszülõi jogviszonyban álló hivatásos nevelõszülõkre

terjed ki, (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

2. § (1) A foglalkoztatott a 2011–2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra

(a továbbiakban: kompenzáció) a 2013. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejûleg,

a 2012. december 31-én fennálló – 1. § szerinti – jogviszonya alapján havonta a (2)–(15) bekezdésben foglalt

feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek – 1. § szerinti – jogviszonya 2012-ben keletkezett, abban az esetben

jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét

évben is fennállt jogviszonya és az utolsó ilyen jellegû jogviszonyát követõen munkavégzésre irányuló jogviszonyt

– a tartós megbízási szerzõdés kivételével – nem létesített.

(2) A tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult

az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

(a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya

2010. december 31-én a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt és azóta munkavégzésre irányuló

jogviszonyt – a tartós megbízási szerzõdés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti

jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult

az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

nem jogosult és jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. december 31-én nem állt fenn,

de 2012. december 31-én fennállt és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerzõdés és

az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet

hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4) A tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult

az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy
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kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három fõnél kevesebb, továbbá nincs házas-, vagy

élettársa.

(5) A tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult

az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két

kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három fõnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy

élettársa.

(6) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint

családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, az eltartottak száma három fõnél kevesebb,

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye

a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye

a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint

családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, az eltartottak száma három fõnél kevesebb és

a) legalább egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint és kettejük tárgyhavi illetménye közötti

különbség nagyobb vagy egyenlõ, mint 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi

illetménye a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye

a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult,

b) mindkettõjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot és/vagy kettejük tárgyhavi illetménye közötti

különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével

a 3. melléklet szerinti,

kompenzációra jogosult.

(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. december 31-én e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt,

azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerzõdés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel

fennálló jogviszony melletti jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített,

a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelõ – 100 forintra kerekített összegû – kompenzációra jogosult, amennyiben a 9. § szerinti

nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja

a három fõt és a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye

nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a 20 000 forint

szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelõ – 100 forintra kerekített összegû – kompenzációra jogosult, amennyiben a 9. § szerinti

nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett

eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három fõt és tárgyhónap

elsõ napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a

213 500 forintot.

(9) A tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelõ – 100 forintra kerekített összegû –

kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval

2010. december 31-én nem állt fenn, de 2012. december 31-én fennállt és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt

– a tartós megbízási szerzõdés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony

kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján

az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy,

hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három fõt, és a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye nem

haladja meg a 213 500 forintot.

(10) A (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét legfeljebb nulla összegig csökkenteni kell a kötelezõ legkisebb

munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,

valamint a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében
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végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével. Az e bekezdésben foglaltaknak az

illetményszámfejtést végzõ szervezet az 5. melléklet szerinti nyilatkozat II. Munkáltatói részében foglaltak alapján tesz

eleget.

(11) A munkaidõ hosszának 2013. január 1-jével vagy 2013-ban év közben történõ megváltozásakor a kompenzáció

összegét úgy kell megállapítani, hogy munkaidõ növekedése esetén az addig alkalmazott, (10) bekezdés szerinti

levonást kell a továbbiakban is alkalmazni, míg csökkenése esetén a levonást a munkaidõ változásának arányában

csökkenteni kell.

(12) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszûnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a

(2)–(11) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített idõarányos részére jogosult.

(13) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejûleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidõs

jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidõs jogviszony hiányában az idõben

legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(14) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét

idõtartamára. A kompenzáció emiatt kiesõ összegét a tárgyhónapban kiesõ munkanapok számának a foglalkoztatott

munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában,

100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába be kell számítani a fizetett munkaszüneti napokat is.

(15) Az a foglalkoztatott, akinek az 1. § szerinti jogviszonya az adott munkáltatónál 2013. évben keletkezett és 2013. január

1-je és e jogviszony létrejötte között munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerzõdés és az e

rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet hatálya

alá tartozó munkáltatóval létesített, a (2)–(14) bekezdés alkalmazásával jogosult a kompenzációra.

3. § (1) A 2. § vonatkozásában – a (2) bekezdésben, valamint a 2. § (10) bekezdésében foglalt kivételekkel – illetményként kell

figyelembe venni:

a) a Kjt. 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján

megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján megállapított

illetménypótlékot,

b) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével

számított – illetményt,

c) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képezõ illetményt,

d) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képezõ illetményt,

e) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti – a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével

számított – illetményt,

f) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és a 135. § (1) bekezdése szerinti – a 116. § és a 139. § (2) bekezdése

szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,

g) az Mt. hatálya alá tartozó, az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél, és az országos nemzetiségi

önkormányzat hivatalánál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbérét és

rendszeres bérpótlékait,

h) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelõszülõi díjat,

i) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. §

(4) bekezdés szerinti juttatást, valamint

j) a költségvetési szervként mûködõ nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott

pedagógusok esetében 2013. szeptember 1-jétõl a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 65. §

(1) bekezdés szerint illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján

megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdés szerint megállapított illetménypótlékot.

(2) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltaktól eltérõen a 2. § vonatkozásában nem kell illetményként figyelembe

venni az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:

Eütev.) alapján az egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok hatálya alá tartozó

a) a 2012. június 30-át követõen az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti munkakört létesítõ foglalkoztatott és

b) a 2012. december 31-ét követõen az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti munkakört létesítõ foglalkoztatott

illetményének a foglalkoztatott besorolása alapján rá irányadó, az Eütev. 1. vagy 3. mellékletében meghatározott

összegû részét.
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(3) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-elõleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minõsül, és a

költségvetési rend szerint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai

elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembe vételre.

4. § (1) A központi költségvetés a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. §

(1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet

(a továbbiakban: támogatás)

a) a (3) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társadalombiztosítási, a köztestületi, az országos nemzetiségi

önkormányzat hivatala, és költségvetési szervei (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv),

b) a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások

(a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat), valamint

c) az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményei

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) Az országos nemzetiségi önkormányzatot megilletõ támogatásról a nemzetiségpolitikáért felelõs miniszter által

vezetett minisztérium szolgáltat adatot.

(3) A központi költségvetési szervek esetében nem vehetõ igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön – ide nem

értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött szerzõdésbõl származó bevétel terhére

foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára használható fel,

más jogcímen kifizetés nem teljesíthetõ.

5. § (1) A központi költségvetési szerveknél a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen

kifizetésre kerülõ – az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium által február hónapban felmért –

összeg alapján történik. A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2013. november 20-ig el kell számolni, mely intézkedést az

államháztartásért felelõs miniszter készíti elõ.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv az elszámolást követõen állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2013. évi

elõirányzat-maradvány elszámolás keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az országos nemzetiségi önkormányzat és az a

nemzetiségpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium támogatási szerzõdést köt az országos nemzetiségi

önkormányzat hivatalánál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megilletõ kompenzáció biztosításáról.

6. § (1) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár

a helyi önkormányzat részére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére – a nettó finanszírozás

keretében a kifizetés hónapjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 6. melléklete szerinti napon elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak

a munkáltatót terhelõ, közterheket magában foglaló bruttó összegét

a) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek,

b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek

foglalkoztatottjaira vonatkozóan.

(2) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár

a helyi önkormányzatok részére a nettó finanszírozás keretében a 2013. január hónap után járó kompenzáció

kifizetéséhez január 31-én elõleget számol el. Az elõleg elszámolására a 2013. december havi nettó finanszírozás

keretében kerül sor.

(3) A 2013. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2014. évi költségvetés terhére történik.

(4) Az Ávr. 139. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ költségvetési szervek részére

megállapított kompenzációt a helyi önkormányzat soron kívül továbbítja.

(5) A helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a központosított

illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot az elõleg és a támogatás kifizetéséhez.

(6) A Magyar Államkincstár Igazgatósága a kifizetés hónapjának 5-éig a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által

vezetett minisztérium részére a 6. melléklet szerint, az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz – a nettó finanszírozással

egyidejûleg – a helyi önkormányzat részére a 7. melléklet szerint szolgáltat adatot.
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7. § (1) Támogatásra az 1. § b) pontjában meghatározott egyházi fenntartású intézmény az egyházon és az egyházi fenntartón

keresztül jogosult. A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az egyházakkal való kapcsolattartás

koordinációjáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) támogatási szerzõdést

köt az egyházak közcélú tevékenységet ellátó intézményeit fenntartó egyházakkal.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott egyházak részére a 2013. évi bérkompenzáció összegébõl elõzetes

hozzájárulásként maximum 4000,0 millió Ft kerül átadásra, a Minisztérium által februárban felmért, a nyilvántartott

egyházak által benyújtott és elfogadott igények alapján, azok arányában.

(3) Az e rendelet alapján járó 2013. évi kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez a Minisztérium – elõzetes

hozzájárulásként – támogatást nyújt a kompenzáció kifizetésében érintett egyházak részére. A támogatás nyújtásának

feltétele a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak

2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján kapott támogatással történõ elszámolás és

annak elfogadása.

(4) A támogatásnak a Minisztérium rendelkezésére bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.

8. § (1) A 2013. évi bérkompenzációra a Minisztérium számára elõzetes hozzájárulásként átadott támogatásból

január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és az október–december hónapokra várhatóan kifizetésre

kerülõ összegekkel az egyházi foglalkoztatók 2013. október 15-ig számolnak el az egyházi fenntartók felé, az egyházi

fenntartók 2013. október 31-ig számolnak el az egyházak részére, akik 2013. november 10-ig számolnak el a

Minisztérium felé. Az elszámolás tartalma a 10. melléklet szerinti – ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az

érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülõ összegeket és a

munkaadókat terhelõ járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés.

(2) Az (1) bekezdés szerint, a Minisztérium által biztosított támogatás elõlegfinanszírozásnak minõsül, utólagos

elszámolási kötelezettséggel.

(3) Az egyházak a részükre biztosított kompenzáció összegét a jogosult fenntartó(k) részére átutalják. Fenntartó a

támogatást köteles a 2. § (1) bekezdésében megjelölt célra fordítani, illetve a támogatást a folyósítást követõ

5 munkanapon belül a foglalkoztató részére átadni.

(4) A támogatás igénylése a foglalkoztató által a 8. mellékletben foglalt Igénylõlapnak a fenntartó részére történõ

megküldésével történik. A fenntartó az Igénylõlapokat, valamint azok 9. melléklet szerinti összesítõjét megküldi az

egyház részére.

(5) Az elszámolások utólagos – adott esetben helyszíni szemle útján történõ – ellenõrzése céljából, minden támogatásban

részesített foglalkoztató köteles részletes (jogosult személyenkénti bontásban történõ) nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2013. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik – a

kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak

igénylése során figyelembe vehetõ kedvezményezett eltartottak, valamint az eltartottak számáról, adóazonosító

jelérõl, saját és házas-, vagy élettársa illetményérõl, jogviszonya keletkezésének idõpontjáról.

(2) A nyilatkozat tartalmazza

a) a foglalkoztatott (a továbbiakban: Nyilatkozó) természetes személyazonosító adatait,

b) az eltartottak számát, a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak számát,

c) a Nyilatkozó jogviszonya keletkezésének dátumát,

d) a Nyilatkozó és a vele közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs illetményének arányára vonatkozó adatot,

e) változásbejelentés esetén a változás bekövetkezésének dátumát,

f) a Nyilatkozó által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.

(3) A 2. § (13) bekezdésben meghatározott esetben a Nyilatkozó nyilatkozatát az õt teljes munkaidõs jogviszonyban

foglalkoztató munkáltatónak köteles a (4) bekezdés szerinti határidõig leadni. Teljes munkaidõs jogviszony hiányában

a Nyilatkozó nyilatkozatát a (4) bekezdésben meghatározott határidõig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél

jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos idõpontban keletkezett jogviszonyok esetén a választása

szerinti munkáltatónak köteles leadni.

(4) A Nyilatkozó a nyilatkozatot 2013. március 15-ig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Amennyiben a

jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejûleg köteles a Nyilatkozó benyújtani a

nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az

illetékes illetményszámfejtõ helynek.

(5) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a Nyilatkozó köteles 5 évig megõrizni.
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(6) A Nyilatkozó a feltételek fennállása esetén nyilatkozata benyújtásával kompenzációra válik jogosulttá.
(7) A tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a Nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak

összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejûleg kifizetésre kerül.
(8) A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a Nyilatkozó a kompenzációra csak a nyilatkozat leadását követõ

hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követõ hónapra esedékes illetményes számfejtésével egyidejûleg
kerül kifizetésre.

(9) A március 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

10. § (1) Amennyiben a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben
módosulnak, a Nyilatkozó az errõl való tudomásszerzést követõen haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat
kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és
érvényesítésre a kompenzáció összege.

(3) Amennyiben a Nyilatkozó olyan változást jelent be, amely alapján nem jogosult vagy csökkentett összegû
kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszûnik vagy csökken.

(4) A változás bejelentése elõtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követõen kifizetett
kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Amennyiben a Nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, 
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Amennyiben a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelõ megállapítása és kifizetése nem az
(5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenõleg kerül
megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következõ hónap(ok) kompenzációjának összegébõl
levonásra kerül.

(7) A nyilatkozat mintáját és annak kitöltési útmutatóját az 5. melléklet tartalmazza.

11. § A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal ellenõrizheti
a) a benyújtott igénylések e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek való megfelelését,
b) a foglalkoztatott részére történõ kifizetések végrehajtását,
c) az igényelt kompenzációs támogatás teljes körû felhasználását és elszámolását.

12. §  Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 31-én hatályát veszti.

13. § E rendelet rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2013. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

14. § A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak
2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(3) A 2012. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2013. évi költségvetés terhére történik.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó)

-500 100 29501-30000 8 000 59001-59500 15 900 130001-131500 14 900 214001-214500 8 500
501-1000 300 30001-30500 8 100 59501-60000 16 000 131501-133000 14 800 214501-215000 8 400

1001-1500 400 30501-31000 8 300 60001-60500 16 200 133001-134500 14 700 215001-215500 8 200
1501-2000 500 31001-31500 8 400 60501-61000 16 300 134501-136500 14 600 215501-216000 8 100
2001-2500 700 31501-32000 8 500 61001-61500 16 400 136501-138000 14 500 216001-216500 8 000
2501-3000 800 32001-32500 8 700 61501-62000 16 600 138001-139500 14 400 216501-217000 7 800
3001-3500 900 32501-33000 8 800 62001-62500 16 700 139501-141000 14 300 217001-217500 7 700
3501-4000 1 100 33001-33500 9 000 62501-63000 16 800 141001-142500 14 200 217501-218000 7 500
4001-4500 1 200 33501-34000 9 100 63001-63500 17 000 142501-144500 14 100 218001-218500 7 400
4501-5000 1 300 34001-34500 9 200 63501-64000 17 100 144501-146000 14 000 218501-219000 7 200
5001-5500 1 500 34501-35000 9 400 64001-64500 17 200 146001-147500 13 900 219001-219500 7 100
5501-6000 1 600 35001-35500 9 500 64501-65000 17 400 147501-149000 13 800 219501-220000 6 900
6001-6500 1 700 35501-36000 9 600 65001-65500 17 500 149001-150500 13 700 220001-220500 6 800
6501-7000 1 900 36001-36500 9 800 65501-66000 17 600 150501-152500 13 600 220501-221000 6 600
7001-7500 2 000 36501-37000 9 900 66001-66500 17 800 152501-154000 13 500 221001-221500 6 500
7501-8000 2 100 37001-37500 10 000 66501-67000 17 900 154001-155500 13 400 221501-222000 6 300
8001-8500 2 300 37501-38000 10 200 67001-67500 18 000 155501-157000 13 300 222001-222500 6 200
8501-9000 2 400 38001-38500 10 300 67501-68000 18 200 157001-159000 13 200 222501-223000 6 000
9001-9500 2 500 38501-39000 10 400 68001-68500 18 300 159001-160500 13 100 223001-223500 5 900

9501-10000 2 700 39001-39500 10 600 68501-69000 18 400 160501-162000 13 000 223501-224000 5 700
10001-10500 2 800 39501-40000 10 700 69001-69500 18 600 162001-163500 12 900 224001-224500 5 600
10501-11000 2 900 40001-40500 10 800 69501-70500 18 700 163501-165000 12 800 224501-225000 5 400
11001-11500 3 100 40501-41000 11 000 70501-72500 18 600 165001-167000 12 700 225001-225500 5 300
11501-12000 3 200 41001-41500 11 100 72501-74000 18 500 167001-168500 12 600 225501-226000 5 100
12001-12500 3 300 41501-42000 11 200 74001-75500 18 400 168501-170000 12 500 226001-226500 5 000
12501-13000 3 500 42001-42500 11 400 75501-77000 18 300 170001-171500 12 400 226501-227000 4 900
13001-13500 3 600 42501-43000 11 500 77001-78500 18 200 171501-173000 12 300 227001-227500 4 700
13501-14000 3 700 43001-43500 11 600 78501-80500 18 100 173001-175000 12 200 227501-228000 4 600
14001-14500 3 900 43501-44000 11 800 80501-82000 18 000 175001-176500 12 100 228001-228500 4 400
14501-15000 4 000 44001-44500 11 900 82001-83500 17 900 176501-178000 12 000 228501-229000 4 300
15001-15500 4 100 44501-45000 12 000 83501-85000 17 800 178001-179500 11 900 229001-229500 4 100
15501-16000 4 300 45001-45500 12 200 85001-86500 17 700 179501-181000 11 800 229501-230000 4 000
16001-16500 4 400 45501-46000 12 300 86501-88500 17 600 181001-183000 11 700 230001-230500 3 800
16501-17000 4 500 46001-46500 12 400 88501-90000 17 500 183001-184500 11 600 230501-231000 3 700
17001-17500 4 700 46501-47000 12 600 90001-91500 17 400 184501-186000 11 500 231001-231500 3 500
17501-18000 4 800 47001-47500 12 700 91501-93000 17 300 186001-187500 11 400 231501-232000 3 400
18001-18500 4 900 47501-48000 12 800 93001-94500 17 200 187501-189000 11 300 232001-232500 3 200
18501-19000 5 100 48001-48500 13 000 94501-96500 17 100 189001-191000 11 200 232501-233000 3 100
19001-19500 5 200 48501-49000 13 100 96501-98000 17 000 191001-192500 11 100 233001-233500 2 900
19501-20000 5 300 49001-49500 13 200 98001-99500 16 900 192501-194000 11 000 233501-234000 2 800
20001-20500 5 500 49501-50000 13 400 99501-101000 16 800 194001-195500 10 900 234001-234500 2 600
20501-21000 5 600 50001-50500 13 500 101001-102500 16 700 195501-197000 10 800 234501-235000 2 500
21001-21500 5 700 50501-51000 13 600 102501-104500 16 600 197001-199000 10 700 235001-235500 2 300
21501-22000 5 900 51001-51500 13 800 104501-106000 16 500 199001-200500 10 600 235501-236000 2 200
22001-22500 6 000 51501-52000 13 900 106001-107500 16 400 200501-202000 10 500 236001-236500 2 000
22501-23000 6 100 52001-52500 14 000 107501-109000 16 300 202001-203500 10 400 236501-237000 1 900
23001-23500 6 300 52501-53000 14 200 109001-110500 16 200 203501-205000 10 300 237001-237500 1 800
23501-24000 6 400 53001-53500 14 300 110501-112500 16 100 205001-207000 10 200 237501-238000 1 600
24001-24500 6 500 53501-54000 14 400 112501-114000 16 000 207001-208500 10 100 238001-238500 1 500
24501-25000 6 700 54001-54500 14 600 114001-115500 15 900 208501-209500 10 000 238501-239000 1 300
25001-25500 6 800 54501-55000 14 700 115501-117000 15 800 209501-210000 9 900 239001-239500 1 200
25501-26000 6 900 55001-55500 14 800 117001-118500 15 700 210001-210500 9 700 239501-240000 1 000
26001-26500 7 100 55501-56000 15 000 118501-120500 15 600 210501-211000 9 600 240001-240500 900
26501-27000 7 200 56001-56500 15 100 120501-122000 15 500 211001-211500 9 400 240501-241000 700
27001-27500 7 300 56501-57000 15 200 122001-123500 15 400 211501-212000 9 300 241001-241500 600
27501-28000 7 500 57001-57500 15 400 123501-125000 15 300 212001-212500 9 100 241501-242000 400
28001-28500 7 600 57501-58000 15 500 125001-126500 15 200 212501-213000 9 000 242001-242500 300
28501-29000 7 700 58001-58500 15 600 126501-128500 15 100 213001-213500 8 800 242501-243000 100
29001-29500 7 900 58501-59000 15 800 128501-130000 15 000 213501-214000 8 700
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Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó)

-500 100 25001-25500 6 600 50001-50500 13 100 119001-121000 12 400 190001-190500 6 600
501-1000 300 25501-26000 6 700 50501-51000 13 200 121001-123000 12 300 190501-191000 6 400

1001-1500 400 26001-26500 6 900 51001-51500 13 400 123001-125000 12 200 191001-191500 6 300
1501-2000 500 26501-27000 7 000 51501-52000 13 500 125001-127000 12 100 191501-192000 6 200
2001-2500 600 27001-27500 7 100 52001-52500 13 600 127001-129000 12 000 192001-192500 6 000
2501-3000 800 27501-28000 7 300 52501-53000 13 800 129001-131000 11 900 192501-193000 5 900
3001-3500 900 28001-28500 7 400 53001-53500 13 900 131001-133000 11 800 193001-193500 5 700
3501-4000 1 000 28501-29000 7 500 53501-54000 14 000 133001-135000 11 700 193501-194000 5 600
4001-4500 1 200 29001-29500 7 700 54001-54500 14 100 135001-136500 11 600 194001-194500 5 500
4501-5000 1 300 29501-30000 7 800 54501-55000 14 300 136501-138500 11 500 194501-195000 5 300
5001-5500 1 400 30001-30500 7 900 55001-55500 14 400 138501-140500 11 400 195001-195500 5 200
5501-6000 1 600 30501-31000 8 000 55501-56000 14 500 140501-142500 11 300 195501-196000 5 000
6001-6500 1 700 31001-31500 8 200 56001-56500 14 700 142501-144500 11 200 196001-196500 4 900
6501-7000 1 800 31501-32000 8 300 56501-57000 14 800 144501-146500 11 100 196501-197000 4 700
7001-7500 1 900 32001-32500 8 400 57001-57500 14 900 146501-148500 11 000 197001-197500 4 600
7501-8000 2 100 32501-33000 8 600 57501-58000 15 100 148501-150500 10 900 197501-198000 4 500
8001-8500 2 200 33001-33500 8 700 58001-58500 15 200 150501-152500 10 800 198001-198500 4 300
8501-9000 2 300 33501-34000 8 800 58501-59000 15 300 152501-154500 10 700 198501-199000 4 200
9001-9500 2 500 34001-34500 9 000 59001-59500 15 400 154501-156500 10 600 199001-199500 4 000

9501-10000 2 600 34501-35000 9 100 59501-60000 15 500 156501-158500 10 500 199501-200000 3 900
10001-10500 2 700 35001-35500 9 200 60001-62000 15 400 158501-160500 10 400 200001-200500 3 800
10501-11000 2 900 35501-36000 9 300 62001-63500 15 300 160501-162500 10 300 200501-201000 3 600
11001-11500 3 000 36001-36500 9 500 63501-65500 15 200 162501-164500 10 200 201001-201500 3 500
11501-12000 3 100 36501-37000 9 600 65501-67500 15 100 164501-166500 10 100 201501-202000 3 300
12001-12500 3 200 37001-37500 9 700 67501-69500 15 000 166501-168500 10 000 202001-202500 3 200
12501-13000 3 400 37501-38000 9 900 69501-71500 14 900 168501-170500 9 900 202501-203000 3 000
13001-13500 3 500 38001-38500 10 000 71501-73500 14 800 170501-172500 9 800 203001-203500 2 900
13501-14000 3 600 38501-39000 10 100 73501-75500 14 700 172501-174000 9 700 203501-204000 2 800
14001-14500 3 800 39001-39500 10 300 75501-77500 14 600 174001-176000 9 600 204001-204500 2 600
14501-15000 3 900 39501-40000 10 400 77501-79500 14 500 176001-178000 9 500 204501-205000 2 500
15001-15500 4 000 40001-40500 10 500 79501-81500 14 400 178001-180000 9 400 205001-205500 2 300
15501-16000 4 200 40501-41000 10 600 81501-83500 14 300 180001-181000 9 300 205501-206000 2 200
16001-16500 4 300 41001-41500 10 800 83501-85500 14 200 181001-181500 9 100 206001-206500 2 100
16501-17000 4 400 41501-42000 10 900 85501-87500 14 100 181501-182000 9 000 206501-207000 1 900
17001-17500 4 500 42001-42500 11 000 87501-89500 14 000 182001-182500 8 900 207001-207500 1 800
17501-18000 4 700 42501-43000 11 200 89501-91500 13 900 182501-183000 8 700 207501-208000 1 600
18001-18500 4 800 43001-43500 11 300 91501-93500 13 800 183001-183500 8 600 208001-208500 1 500
18501-19000 4 900 43501-44000 11 400 93501-95500 13 700 183501-184000 8 400 208501-209000 1 300
19001-19500 5 100 44001-44500 11 500 95501-97500 13 600 184001-184500 8 300 209001-209500 1 200
19501-20000 5 200 44501-45000 11 700 97501-99500 13 500 184501-185000 8 100 209501-210000 1 100
20001-20500 5 300 45001-45500 11 800 99501-101000 13 400 185001-185500 8 000 210001-210500 900
20501-21000 5 500 45501-46000 11 900 101001-103000 13 300 185501-186000 7 900 210501-211000 800
21001-21500 5 600 46001-46500 12 100 103001-105000 13 200 186001-186500 7 700 211001-211500 600
21501-22000 5 700 46501-47000 12 200 105001-107000 13 100 186501-187000 7 600 211501-212000 500
22001-22500 5 800 47001-47500 12 300 107001-109000 13 000 187001-187500 7 400 212001-212500 400
22501-23000 6 000 47501-48000 12 500 109001-111000 12 900 187501-188000 7 300 212501-213000 200
23001-23500 6 100 48001-48500 12 600 111001-113000 12 800 188001-188500 7 200 213001-213500 100
23501-24000 6 200 48501-49000 12 700 113001-115000 12 700 188501-189000 7 000
24001-24500 6 400 49001-49500 12 800 115001-117000 12 600 189001-189500 6 900
24501-25000 6 500 49501-50000 13 000 117001-119000 12 500 189501-190000 6 700
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Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó)

1-4000 0 78001-78500 5 100 98501-99000 10 400 148501-150500 10 900 193001-193500 5 700
4001-12000 100 78501-79000 5 200 99001-99500 10 600 150501-152500 10 800 193501-194000 5 600

12001-20000 200 79001-79500 5 400 99501-100000 10 700 152501-154500 10 700 194001-194500 5 500
20001-28500 300 79501-80000 5 500 100001-100500 10 800 154501-156500 10 600 194501-195000 5 300
28501-36500 400 80001-80500 5 600 100501-101000 10 900 156501-158500 10 500 195001-195500 5 200
36501-44500 500 80501-81000 5 800 101001-101500 11 100 158501-160500 10 400 195501-196000 5 000
44501-52500 600 81001-81500 5 900 101501-102000 11 200 160501-162500 10 300 196001-196500 4 900
52501-61000 700 81501-82000 6 000 102001-102500 11 300 162501-164500 10 200 196501-197000 4 700
61001-62000 800 82001-82500 6 100 102501-103000 11 500 164501-166500 10 100 197001-197500 4 600
62001-62500 1 000 82501-83000 6 300 103001-103500 11 600 166501-168500 10 000 197501-198000 4 500
62501-63000 1 100 83001-83500 6 400 103501-104000 11 700 168501-170500 9 900 198001-198500 4 300
63001-63500 1 200 83501-84000 6 500 104001-104500 11 900 170501-172500 9 800 198501-199000 4 200
63501-64000 1 300 84001-84500 6 700 104501-105000 12 000 172501-174000 9 700 199001-199500 4 000
64001-64500 1 500 84501-85000 6 800 105001-105500 12 100 174001-176000 9 600 199501-200000 3 900
64501-65000 1 600 85001-85500 6 900 105501-106000 12 200 176001-178000 9 500 200001-200500 3 800
65001-65500 1 700 85501-86000 7 100 106001-106500 12 400 178001-180000 9 400 200501-201000 3 600
65501-66000 1 900 86001-86500 7 200 106501-107000 12 500 180001-181000 9 300 201001-201500 3 500
66001-66500 2 000 86501-87000 7 300 107001-107500 12 600 181001-181500 9 100 201501-202000 3 300
66501-67000 2 100 87001-87500 7 400 107501-108000 12 800 181501-182000 9 000 202001-202500 3 200
67001-67500 2 300 87501-88000 7 600 108001-108500 12 900 182001-182500 8 900 202501-203000 3 000
67501-68000 2 400 88001-88500 7 700 108501-109000 13 000 182501-183000 8 700 203001-203500 2 900
68001-68500 2 500 88501-89000 7 800 109001-111000 12 900 183001-183500 8 600 203501-204000 2 800
68501-69000 2 600 89001-89500 8 000 111001-113000 12 800 183501-184000 8 400 204001-204500 2 600
69001-69500 2 800 89501-90000 8 100 113001-115000 12 700 184001-184500 8 300 204501-205000 2 500
69501-70000 2 900 90001-90500 8 200 115001-117000 12 600 184501-185000 8 100 205001-205500 2 300
70001-70500 3 000 90501-91000 8 400 117001-119000 12 500 185001-185500 8 000 205501-206000 2 200
70501-71000 3 200 91001-91500 8 500 119001-121000 12 400 185501-186000 7 900 206001-206500 2 100
71001-71500 3 300 91501-92000 8 600 121001-123000 12 300 186001-186500 7 700 206501-207000 1 900
71501-72000 3 400 92001-92500 8 700 123001-125000 12 200 186501-187000 7 600 207001-207500 1 800
72001-72500 3 500 92501-93000 8 900 125001-127000 12 100 187001-187500 7 400 207501-208000 1 600
72501-73000 3 700 93001-93500 9 000 127001-129000 12 000 187501-188000 7 300 208001-208500 1 500
73001-73500 3 800 93501-94000 9 100 129001-131000 11 900 188001-188500 7 200 208501-209000 1 300
73501-74000 3 900 94001-94500 9 300 131001-133000 11 800 188501-189000 7 000 209001-209500 1 200
74001-74500 4 100 94501-95000 9 400 133001-135000 11 700 189001-189500 6 900 209501-210000 1 100
74501-75000 4 200 95001-95500 9 500 135001-136500 11 600 189501-190000 6 700 210001-210500 900
75001-75500 4 300 95501-96000 9 600 136501-138500 11 500 190001-190500 6 600 210501-211000 800
75501-76000 4 500 96001-96500 9 800 138501-140500 11 400 190501-191000 6 400 211001-211500 600
76001-76500 4 600 96501-97000 9 900 140501-142500 11 300 191001-191500 6 300 211501-212000 500
76501-77000 4 700 97001-97500 10 000 142501-144500 11 200 191501-192000 6 200 212001-212500 400
77001-77500 4 800 97501-98000 10 200 144501-146500 11 100 192001-192500 6 000 212501-213000 200
77501-78000 5 000 98001-98500 10 300 146501-148500 11 000 192501-193000 5 900 213001-213500 100
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Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó)

1-4000 0 132001-132500 3 900 148501-149000 8 100 182001-182500 8 900 198501-199000 4 200
4001-12000 100 132501-133000 4 000 149001-149500 8 300 182501-183000 8 700 199001-199500 4 000

12001-20000 200 133001-133500 4 100 149501-150000 8 400 183001-183500 8 600 199501-200000 3 900
20001-28500 300 133501-134000 4 200 150001-150500 8 500 183501-184000 8 400 200001-200500 3 800
28501-36500 400 134001-134500 4 400 150501-151000 8 700 184001-184500 8 300 200501-201000 3 600
36501-44500 500 134501-135000 4 500 151001-151500 8 800 184501-185000 8 100 201001-201500 3 500
44501-52500 600 135001-135500 4 600 151501-152000 8 900 185001-185500 8 000 201501-202000 3 300
52501-61000 700 135501-136000 4 800 152001-152500 9 000 185501-186000 7 900 202001-202500 3 200
61001-69000 800 136001-136500 4 900 152501-153000 9 200 186001-186500 7 700 202501-203000 3 000
69001-77000 900 136501-137000 5 000 153001-153500 9 300 186501-187000 7 600 203001-203500 2 900
77001-85500 1 000 137001-137500 5 200 153501-154000 9 400 187001-187500 7 400 203501-204000 2 800
85501-93500 1 100 137501-138000 5 300 154001-154500 9 600 187501-188000 7 300 204001-204500 2 600

93501-101500 1 200 138001-138500 5 400 154501-155000 9 700 188001-188500 7 200 204501-205000 2 500
101501-110000 1 300 138501-139000 5 500 155001-155500 9 800 188501-189000 7 000 205001-205500 2 300
110001-118000 1 400 139001-139500 5 700 155501-156000 10 000 189001-189500 6 900 205501-206000 2 200
118001-123500 1 500 139501-140000 5 800 156001-156500 10 100 189501-190000 6 700 206001-206500 2 100
123501-124000 1 600 140001-140500 5 900 156501-157000 10 200 190001-190500 6 600 206501-207000 1 900
124001-124500 1 800 140501-141000 6 100 157001-157500 10 300 190501-191000 6 400 207001-207500 1 800
124501-125000 1 900 141001-141500 6 200 157501-158500 10 500 191001-191500 6 300 207501-208000 1 600
125001-125500 2 000 141501-142000 6 300 158501-160500 10 400 191501-192000 6 200 208001-208500 1 500
125501-126000 2 200 142001-142500 6 500 160501-162500 10 300 192001-192500 6 000 208501-209000 1 300
126001-126500 2 300 142501-143000 6 600 162501-164500 10 200 192501-193000 5 900 209001-209500 1 200
126501-127000 2 400 143001-143500 6 700 164501-166500 10 100 193001-193500 5 700 209501-210000 1 100
127001-127500 2 600 143501-144000 6 800 166501-168500 10 000 193501-194000 5 600 210001-210500 900
127501-128000 2 700 144001-144500 7 000 168501-170500 9 900 194001-194500 5 500 210501-211000 800
128001-128500 2 800 144501-145000 7 100 170501-172500 9 800 194501-195000 5 300 211001-211500 600
128501-129000 2 900 145001-145500 7 200 172501-174000 9 700 195001-195500 5 200 211501-212000 500
129001-129500 3 100 145501-146000 7 400 174001-176000 9 600 195501-196000 5 000 212001-212500 400
129501-130000 3 200 146001-146500 7 500 176001-178000 9 500 196001-196500 4 900 212501-213000 200
130001-130500 3 300 146501-147000 7 600 178001-180000 9 400 196501-197000 4 700 213001-213500 100
130501-131000 3 500 147001-147500 7 700 180001-181000 9 300 197001-197500 4 600
131001-131500 3 600 147501-148000 7 900 181001-181500 9 100 197501-198000 4 500
131501-132000 3 700 148001-148500 8 000 181501-182000 9 000 198001-198500 4 300
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Nyilatkozat és Változás bejelentés a költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet 
folytató intézményénél foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére 

szolgáló 2013. évi kompenzációjának igénybevételéhez 
Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése el tt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el! 

 

  I.     A nyilatkozatot adó magánszemély (továbbiakban: Nyilatkozó) 
neve:   …….………………………………………………. 

születési dátuma:  …………………………………………………….. 

adóazonosító jele:  …..………………………………………………… 

munkáltatójának megnevezése:  ……………………………………….……………. 

munkáltatójának adószáma:  …………………………………………..………… 

1.    A Nyilatkozó családi kedvezmény érvényesítésére jogosult: igen:  nem:   

2. Eltartottak száma (a magzatot is beleértve): ………… 
3.  Az eltartottak közül a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett 

eltartottak száma: …….. 
4.   E rendelet szerinti jogviszony keletkezésének id pontja azon Nyilatkozó esetében, aki 

családi kedvezmény érvényesítésére nem jogosult, vagy legalább egy kedvezményezett 
eltartott után illeti meg családi kedvezmény, úgy, hogy az eltartottak száma legalább 
három f  (kitöltend  az I.1. pont Nem válasza vagy a 2. pontban 3 vagy több eltartott 
megjelölése esetén):  
A) 2010. december 31-én vagy azt megel z en:   
B) 2011. január 1-jét követ en, de 2012. január 1-jét megel z en  

5. A Nyilatkozó vagy a házastárs/családi kedvezményre jogosult élettárs bruttó illetményének 
összege az alacsonyabb 

Nyilatkozó:   Házastárs / élettárs:  
6. Kett  kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó és a házastárs/családi kedvezményre jogosult 

élettárs bruttó illetményeinek különbsége nagyobb vagy egyenl , mint 50 000 forint (kitöltend  
az I.2. pont 2”, és az I.3 pont „2” válaszai esetén):  igen:  nem:  

7. Kett  kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó házastársának/családi kedvezményre jogosult 
élettársának bruttó illetménye alacsonyabb 109.000 forintnál (kitöltend  az I.2. pont 2”,és  az I.3 
pont „2” válaszai esetén):      igen:  nem:   

 
8.     A Nyilatkozó aláírása:      ………………………………… 
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II. Munkáltatói nyilatkozat a 2. § (10) bekezdésében foglaltak végrehajtásához: 

1. A Nyilatkozatot tev  foglalkoztatott a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) és a 
garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet alapján 2011. és/vagy 
2012. évben kötelez  illetményemelésben részesült:     
 igen:  nem:  

2. Az 1. pont „igen” válasza esetén: 
Nyilatkozatot tev  foglalkoztatott 2011. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti 
jogviszonyban állt és a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján 2011. 
január 1-jei hatállyal ……………. forint/hó kötelez  illetményemelésben részesült. 
A Nyilatkozatot tev  foglalkoztatott 2012. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti 
jogviszonyban állt és a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról szóló 298/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 2012. 
január 1-jei hatállyal ……………. forint/hó kötelez  illetményemelésben részesült. 

 
Dátum: ……………………… 
       …………………………………………. 
     PH.    aláírás 
 
 
III. KITÖLTEND  KIZÁRÓLAG VÁLTOZÁS BEJELENTÉS ESETÉN 

 
A bejelentett változás bekövetkezésének napja:   ….…………………….. 

A Nyilatkozó aláírása:        ….…………………….. 

 
IV.  
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a /2012. (XII. .) Korm. rendeletben 
meghatározott kompenzáció igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat bármely pontját érint  változás 
esetén haladéktalanul köteles vagyok munkáltatómnál megváltozott tartalommal változás 
bejelentés céljából új nyilatkozatot tenni. A jogtalanul felvett kompenzáció összegét az általános 
elévülési id n belül köteles vagyok visszafizetni. 
Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az 
alábbiak szerint: ha rendelkezem teljes munkaid s jogviszonnyal, kizárólag a teljes munkaid s 
jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónál, több részmunkaid s jogviszony esetén kizárólag a 
velem legkorábban jogviszonyt létesít  munkáltatómnál teszek nyilatkozatot. 
A nyilatkozat késedelmes leadása, téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció 
összegét l elesem, azt visszamen leg érvényesíteni nem áll módomban. 
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Hozzájárulok ahhoz, hogy ha év közben olyan változást jelentek be, amely alapján a 
kompenzációra nem vagy csökkentett összegben válok jogosulttá, a változás bejelentése el tt a 
korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követ en esetlegesen már 
kifizetett kompenzáció összegét a foglalkoztatóm visszavonja.  
 

Kelt:  ................................................  

A Nyilatkozó aláírása:                                                                      
………………………………… 

Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása:        
 ………………………………… 

Átvétel kelte:  .......................................  
 
Kitöltési útmutató a költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató 
intézményénél foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére 
szolgáló 2013. évi kompenzációjának igénybevételéhez kitöltend  Nyilatkozathoz, Változás 
bejelentéshez 

A Nyilatkozatot két példányban, a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös 
figyelemmel arra, hogy a munkáltató a Nyilatkozatban foglaltakat akkor tudja figyelembe venni 
és a kompenzációt érvényesíteni, ha a kitöltött Nyilatkozatot Ön, mint Nyilatkozó legkés bb 
2013. március 15-éig a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. A kompenzáció 2013. március 15. 
után visszamen legesen nem érvényesíthet . A munkáltató a másolaton igazolja az els  példány 
átvételét, és azt az irattározási szabályainak megfelel en a munkáltató vagy az illetékes illetmény 
számfejt hely meg rzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell riznie.  

A Nyilatkozat tartalmát érint , a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok változása 
esetén a Nyilatkozó köteles munkáltatójánál megváltozott tartalommal változás bejelentés 
céljából új nyilatkozatot tenni. A Változás bejelentés során az I. Blokkban ne csak azokat a 
rovatokat töltse ki, amelyekben változás történt, hanem a teljes I. Blokkot, tehát azokat a 
rovatokat is, amelyekben változás nem állt be, de eredeti Nyilatkozatában tartalmazott adatot, 
jelölést. A Nyilatkozat III. Blokkját Változás bejelentés esetén szintén töltse ki és írja alá, mert a 
változás bekövetkezése napjának feltüntetése és aláírás nélkül a Változás bejelentés érvénytelen.  

A Nyilatkozat II. Blokkja az illetményszámfejtést végz  szervezet munkáját segíti. Ezt a 
munkáltatója tölti ki Önnek a Nyilatkozat leadásakor. Változás bejelentés esetén a II. Blokk 
adataival az el bbiekben leírtakhoz hasonlóan kell eljárni. Amennyiben az eredeti Nyilatkozat II. 
Blokkja tartalmazott adatokat, e részt az eredeti – illetve változás esetén a megváltozott – 
tartalommal ismét ki kell tölteni. Ha a Nyilatkozatban kizárólag a II. Blokk tartalma változik, a 
Változás bejelentés kitöltését és leadását a munkáltatónak kell kezdeményeznie. 

Amennyiben Ön az alább felsorolt jogviszonyok közül egyidej leg több jogviszonyban is 
foglalkoztatott, Ön csak a teljes munkaid s jogviszonyában jogosult a kompenzációra, így 
kizárólag az Önt teljes munkaid ben foglalkoztató munkáltatója felé adhat le Nyilatkozatot. Ha 
Önnek nincs teljes munkaid s jogviszonya, tehát csak részmunkaid ben foglalkoztatott, egy vagy 
több munkáltató által, úgy a legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció. Ebben az 
esetben az Önnel legkorábban jogviszonyt létesít  munkáltatóhoz kell benyújtania Nyilatkozatát. 
Fontos, hogy Ön több jogviszony esetén is csak egy munkáltatótól jogosult kompenzációra, így 
csak egy munkáltatóhoz adhat Nyilatkozatot.  
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A jogalap nélkül felvett kompenzáció összege Önt l az általános elévülési id n, azaz három 
éven belül visszakövetelhet . 

A Nyilatkozatot csak abban az esetben töltse ki és adja le munkáltatójánál, ha az alábbi 
három feltétel mindegyikének egyidej leg megfelel, vagyis Ön jogosult a kompenzációra. 

1. Jogviszonya 2012. január 1-je el tt keletkezett, vagy amennyiben az 2012. évben létesült, 
2011. december 31-e és a jelenlegi jogviszonya létrejötte között kizárólag e rendelet hatálya alá 
tartozó munkáltatóval állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban. 

2.1. költségvetési szervnél jogviszonyban álló olyan foglalkoztatott, aki közalkalmazottként, 
köztisztvisel ként, kormánytisztvisel ként, fegyveres szerv hivatalos állományú tagjaként, a 
Magyar Honvédség hivatásos és szerz déses állományú tagjaként, igazságügyi alkalmazottként, 
ügyészségi alkalmazottként, közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalóként, 
hivatásos nevel szül ként kerül alkalmazásra, vagy 

2.2. egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként m köd  
intézményénél áll munkaviszonyban, vagy hivatásos nevel szül i jogviszonyban, és 

3. a tárgyhó els  napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint az alább ismertetett 
értékhatárok közül Önre vonatkozó összeg:  

3.1.Ön nem jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, jogviszonya 2010. december 31-én 
vagy azt megel z en keletkezett, és a tárgyhó els  napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, 
mint 243 001 Ft [2.§ (2)], vagy 

3.2. Ön nem jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, jogviszonya 2011. január 1-je és  
2011. december 31-e között jött létre, és a tárgyhó els  napján érvényes bruttó illetménye 
kevesebb, mint 213 501 Ft [2.§ (3)], vagy 

3.3. Ön egy vagy kett  kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, az 
eltartottak száma három f nél kevesebb, jogviszonya 2012. január 1-je el tt keletkezett, és a 
tárgyhó els  napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 213 501 Ft [2.§ (4)-(7)], vagy  

3.4. Az Ön jogviszonya 2010. december 31-én vagy azt megel z en keletkezett, és   
– Ön egy, kett  vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult családi 
kedvezményre úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három f t, a 
tárgyhó els  napján érvényes bruttó illetménye pedig kevesebb, mint 213 501 Ft. 
Amennyiben az ön tárgyhó els  napján érvényes bruttó illetménye kevesebb 135 000 Ft-
nál, Ön a tárgyhónap els  napján érvényes illetménye 2,29%-ának megfelel  
kompenzációra jogosult, amennyiben illetménye 135 000 Ft és 213 500 Ft között van, 
úgy ez a mérték 1,53%. [2.§ (8) aa) és b)], vagy 
– Ön négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, a 
tárgyhó els  napján érvényes bruttó illetménye pedig kevesebb, mint 213 501 Ft. 
Amennyiben az ön tárgyhó els  napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint a 135 
000 Ft-nak és a három feletti kedvezményezett eltartott(ak) számának a 20 000 Ft 
szorzatával növelt összege (pl.: 4 kedvezményezett eltartott esetén 155 000 Ft, 5 
kedvezményezett eltartott esetén 175 000 Ft, stb.), úgy Ön a tárgyhónap els  napján 
érvényes illetménye 2,29%-ának megfelel  kompenzációra jogosult, amennyiben 
illetménye az el bbi összeg és 213 500 Ft között van, úgy ez a mérték 1,53%. Ha ön 8 
vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, úgy Önre a 
213 500 Ft-os illetmény határ nem vonatkozik, a bruttó illetmény kompenzációra 
jogosító fels  határát kizárólag a 135 000 Ft-nak és a három feletti kedvezményezett 
eltartott(ak) számának a 20 000 Ft szorzatával növelt összege határozza meg. (pl.: 8 
kedvezményezett eltartott esetén 235 000 Ft, [2.§ (8) ab) és b)],  
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3.5. Ön egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre úgy, hogy 
az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három f t, jogviszonya 2011. január 1-je és 2011. 
december 31-e között jött létre, és a tárgyhó els  napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, 
mint 213 501 Ft [2.§ (9)]. 

A Nyilatkozat kitöltése el tt Önnek az alábbi szempontok alapján kell mérlegelnie a 
jogosultsági feltételeket: 

1. Családi kedvezményre jogosult: A családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély 
jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra 
jogosult. A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi pótlékra 
jogosultnak min sül, ha a családi pótlékot nem Ön, hanem az Önnel és a gyermekkel egy 
háztartásban él  másik szül  igényelte az azt folyósító szervt l, vagy –a jogosultság ellenére– azt 
bármely okból egyik jük sem igényelte. (Családi pótlékra való jogosultsága ellenére családi 
kedvezmény érvényesítésére nem jogosult az a magánszemély, aki a családi pótlékot a 
gyermekotthonban nevelt vagy szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) 
tekintettel a gyermekotthon vagy a szociális intézmény vezet jeként, illetve a javítóintézetben 
nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lév , gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló 
gyermekre (személyre) tekintettel a javítóintézet igazgatójaként vagy a büntetés-végrehajtási 
intézet parancsnokaként kapja.) 

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult továbbá a várandós n  és vele közös 
háztartásban él  házastársa - a várandósság id szakában (a magzat fogantatásának 91. napjától 
megszületéséig) -, a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági 
járadékban részesül  magánszemély. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), 
és a rokkantsági járadékban részesül  magánszemély azzal a kitétellel, hogy az említett jogosult 
és a vele közös háztartásban él  hozzátartozói közül egy - a döntésük szerinti - min sül 
jogosultnak. 
 A családi kedvezmény érvényesítésére jogosultnak tekintend  bármely külföldi állam 
jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult 
magánszemély (jogosult, eltartott).  
Kedvezményezett eltartottként az a magánszemély (gyermek) vehet  figyelembe, akire tekintettel 
a családok támogatásáról szóló törvény megfelel  alkalmazásával a kedvezményt érvényesít  
magánszemély családi pótlékra való jogosultsága megállapítható lenne. Eltartottként az a 
magánszemély (gyermek) vehet  figyelembe, akit a családok támogatásáról szóló törvény 
megfelel  alkalmazásával más magánszemély (gyermek) után járó családi pótlék 
megállapításánál figyelembe lehetne venni. 
 

A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi kedvezmény 
igénybevételére jogosultnak min sül, ha a személyi jövedelemadózása során a családi 
kedvezményt nem Ön, hanem az Önnel közös háztartásban él  házastársa/élettársa érvényesíti. 
(Pl. közös háztartásban él  házaspár nevel a háztartásban egy f  kedvezményre jogosító 
gyermeket, ebben az esetben mindketten jogosultak a családi kedvezményre, függetlenül attól, 
hogy a családi kedvezmény érvényesítésér l az év során vagy az adóév végén személyi 
jövedelemadó bevallásukban hogyan döntenek.)  

Élettársi kapcsolat esetén az élettárs kizárólag abban az esetben jogosult a családi kedvezmény 
igénybevételére, amennyiben a gyermeknek vér szerinti szül je, és természetesen a gyermekkel 
közös háztartásban él. 
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Eltartott: Eltartottnak min sül a kedvezményezett eltartottakon túl a családi pótlékra már nem 
jogosító tanuló, hallgató is mindaddig, ameddig t is figyelembe veszik a testvérei után járó 
családi pótlék összegének megállapításánál, tehát aki közoktatási intézmény tanulója vagy 
fels oktatási intézményben els  fels fokú szakképzésben, els  alapképzésben, els  
mesterképzésben vagy els  egységes, osztatlan képzésben részt vev  hallgató és rendszeres 
jövedelemmel nem rendelkezik. 

Élettársi kapcsolat meghatározásához: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés 
vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági 
közösségben (életközösségben) együtt él  személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn 
mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és 
akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. 

Kedvezményezett eltartott meghatározásához: Kedvezményezett eltartott az, akire 
tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra 
jogosult, a magzat a várandósság id szakában - fogantatásának 91. napjától megszületéséig -, 
továbbá az aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a rokkantsági járadékban 
részesül  magánszemély. 

2. Jogviszonya keletkezésének id pontja: Jogviszonya keletkezésének id pontjaként azt a 
dátumot kell tekintenie, amikor az Ön jogviszonya a költségvetési szervnél, az egyház közcélú 
tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként m köd  intézményénél (a továbbiakban: 
kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztató) létrejött.  

Amennyiben Ön a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál 2011-ben 
létesített jogviszonyt, de azt közvetlenül megel z en is e foglalkoztatók valamelyikénél állt 
alkalmazásban, úgy ezeket a jogviszonyokat a kompenzáció igénybe vétele szempontjából 
tekintse folyamatosnak, és a legkorábban keletkezett jogviszony létrejöttének dátumát vegye 
figyelembe a kitöltéskor. A jogviszony folytonosságát nem szakítja meg álláskeresési támogatás 
igénybe vételének id szaka, ha Ön azt megel z en és az követ en is kompenzációs rendelet 
hatálya alá tartozó foglalkoztatónál létesített jogviszonyt. (pl. ha Ön 2010. szeptember 30-áig egy 
költségvetési szervnél dolgozott, 2010. november 1-jét l 2011. január 31-éig álláskeresési 
járadékban részesült, majd 2011. február 1-jén valamely egyház közcélú tevékenységet folytató 
intézményénél létesít munkaviszonyt, úgy Önre a 243.001 Ft-os bruttó illetmény korlát 
vonatkozik, a jogviszonya keletkezésének id pontja kérdésre pedig a „2010. december 31-én 
vagy azt megel z en” választ jelölje meg.)  

Amennyiben Ön 2012-ben létesített, vagy 2013 év közben létesít jogviszonyt a kompenzációs 
rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál, de azt közvetlenül megel z en is e foglalkoztatók 
valamelyikénél állt alkalmazásban, úgy ezeket a jogviszonyokat a kompenzáció igénybe vétele 
szempontjából szintén tekintse folyamatosnak, és a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó 
foglalkoztatónál legkorábban keletkezett jogviszony létrejöttének dátumát vegye figyelembe a 
kitöltéskor. Ez esetben sem jelent megszakítást az álláskeresési járadék igénybevételének 
id szaka. 

Amennyiben Ön 2012-ben létesített, vagy 2013 év közben létesít jogviszonyt a kompenzációs 
rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál, de ezt megel z en e foglalkoztatók egyikénél sem 
állt még alkalmazásban, Ön nem jogosult kompenzációra.  

Amennyiben Ön 2012-ben létesített, vagy 2013 év közben létesít jogviszonyt a kompenzációs 
rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál, de ezt megel z en e foglalkoztatók valamelyikénél 
már állt alkalmazásban, ám ezt megszakította más, nem e rendelet hatálya alá tartozó 
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foglalkoztatónál létesített jogviszony, úgy Ön szintén nem jogosult kompenzációra. Ez esetben 
sem jelent megszakítást az álláskeresési járadék igénybevételének id szaka. 

 
3. Illetmény alatt a Nyilatkozat kitöltésekor 

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve 
a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), 
továbbá a közalkalmazott számára ugyanezen törvény 70-75. §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot, 

b) a kormánytisztvisel k esetében a közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény 131. §  
(2) bekezdése szerinti - a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével 
számított – illetményt,  köztisztvisel k esetében a közszolgálati tisztvisel kr l szóló törvény  
234. §-a szerinti illetményt, 

d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény  
112. §-a szerinti távolléti díj alapját képez  illetményt, 

e) a Magyar Honvédség hivatásos és szerz déses állományú tagjainak jogállásáról szóló 
törvény  
123. §-a szerinti távolléti díj alapját képez  illetményt, 

f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 96. § (1) bekezdése 
szerinti  
- a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt, 

g) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésr l szóló törvény 46/C., 
81/C. és 90/A. §-a szerinti - a 81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti 
illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt, 

h) a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres 
bérpótlékait, 

i) egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként m köd  intézményénél 
vagy annak fenntartójánál foglalkoztatottak esetén a munkavállaló személyi alapbérét és 
rendszeres bérpótlékait, 

j) a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény. 66/L. §-a szerinti 
hivatásos nevel szül i díjat 

k) a költségvetési szervként m köd  nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben 
foglalkoztatott pedagógusok esetében 2013. szeptember 1-jét l a nemzetei köznevelésr l szóló 
törvény 65. § (1) bekezdés szerint illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató 
döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdés szerint 
megállapított illetménypótlékot kell érteni. 

A Nyilatkozat I. Blokkját a Nyilatkozat els  benyújtásakor, és a változás bejelentések 
alkalmával is ki kell töltenie, majd alá kell írnia. Aláírás nélkül a Nyilatkozat érvénytelen. 
Változás bejelentés esetén a III. Blokkot is írja alá. A IV. Blokkban található záradék aláírásáról 
se feledkezzen el sem az els  Nyilatkozat, sem a változás bejelentésekor!  

FONTOS, hogy ezt a Nyilatkozatot Ön az adó- és járulékváltozásoknak a költségvetési 
szerveknél, egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak körében 
történ  2013. évi kompenzálásához adta. EZ A NYILATKOZAT NEM HELYETTESÍTI A 
CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ADÓEL LEG-
NYILATKOZATOT! 
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A II. Blokk kitöltéséhez: 
A 2. § (10) bekezdésében foglaltaknak az illetményszámfejtést végz  szervezet részér l történ  
végrehajtása érdekében a munkáltatónak információt kell szolgáltatnia arról, hogy 2011. január 1-jén, 
illetve 2012. január 1-jén milyen mértékben kellett megemelnie a foglalkoztatott illetményét a 
minimálbér, illetve garantált bérminimum növelt összegének eléréséhez. Amennyiben a foglalkoztatott 

 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén jogviszonyban állt a munkáltatóval, és 
 a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése miatt ezen id pont(ok)ban meg 

kellett emelni a foglalkoztatott illetményét, 

akkor a munkáltató a kötelez  illetményemelés összegének a kipontozott hely(ek)re történ  
beírásával tesz eleget a nyilatkozattételi kötelezettségének. A kötelez  illetményemelés összege 
egyenl  a 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén érvényes növelt minimálbér, illetve 
garantált bérminimum és az el z  év utolsó napján érvényes, az alább meghatározott módon 
számolt illetmény pozitív különbségével. A számítás során nem kell figyelembe venni azt az 
illetményemelést, amihez az érintett foglalkoztatott nem a minimálbér, illetve a garantált 
bérminimum emelése miatt, hanem nagyobb munkavállalói csoportban végrehajtott 
illetményemelés részeseként jutott. 
 
A 2. § (10) bekezdése, illetve a munkáltatói nyilatkozat szempontjából illetménynek az alábbiak 
tekintend k jogviszonyonként: 

 a Kjt. 66. §-a szerinti illetmény, beleértve a Kjt. szerint garantált illetmény feletti, a 
munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is, 

 a köztisztvisel k és kormánytisztvisel k esetében (ideértve az ügykezel ket is) a Kttv. 
131. § (2) bekezdése szerinti – a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés 
figyelembevételével számított – alapilletmény és illetménykiegészítés együttes összege,  

 a Hszt. 99. § (2) bekezdésében említett beosztási illetmény, rendfokozati illetmény, 
illetménykiegészítés és szolgálati id pótlék együttes összege,  

 a Hjt. 106. § (1) bekezdésében említett beosztási illetmény, honvédelmi pótlék, 
illetménykiegészítés, szolgálati illetménypótlék és kiegészít  illetmény együttes összege, 

 az Iasz. 96. § (1) bekezdésében említett – a 102. § (2) bekezdés szerinti illetményeltérítés 
figyelembevételével számított - alapilletmény és alapilletmény jelleg  pótlékok együttes 
összege, 

 az Üjv. 114. § (1) bekezdésben említett – a 116. § szerinti illetményeltérítés 
figyelembevételével számított - alapilletmény, valamint a 135. § (1) bekezdésbe említett – 
a 139. § (2) bekezdés szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - 
alapilletmény és alapilletmény jelleg  pótlékok együttes összege,   

 az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbére. 

Ha a jogviszony 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén az adott munkáltatónál nem állt fenn, 
vagy fennállt ugyan, de a foglalkoztatott illetménye 2010. december 31-i, illetve 2011. december 31-i 
állapot szerint nem volt alacsonyabb a minimálbér, illetve garantált bérminimum következ  év els  
napjától hatályos összegénél, akkor az 1. pontban a „nem” választ kell megjelölni. 
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MEGYEI ÖSSZESÍT  
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 

………………. hónap után járó részletének elszámolásához 
Megye kódja / sorszám:   /    

neve:  
 

Önkormányzat/kistérségi társulás 

Központi költségvetésb l 
finanszírozott kör esetében OEP kör esetében 

a 2012. évi kompenzáció havi 
részletének a 2012. évi kompenzáció havi 

részletének 
a 2012. évi kompenzáció havi 

részletének 

Sor-
szám 

KSH 
kódja Neve 

a kifizet t 
terhel , 

közterhekkel 
növelt bruttó 

összege 
(Ft) 

a dolgozónak 
kifizetend  

nettó összege 
(Ft) 

a kifizet t 
terhel , 

közterhekkel 
növelt bruttó 

összege  
(Ft) 

a dolgozónak 
kifizetend  

nettó összege 
(Ft) 

a kifizet t 
terhel , 

közterhekkel 
növelt bruttó 

összege 
(Ft) 

 
(4 + 6) 

a dolgozónak 
kifizetend  

nettó összege 
(Ft) 

 
(5 + 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Megye összesen:  
 

…………………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap 
P. H. 

      
 ………………………………………………….. 

     igazgató 
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ADATKÖZL  LAP  
Adatszolgáltatás  

a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél 
foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 

………………. hónap után járó részletének elszámolásához 
neve :  
címe :    

 törzsszáma :         
adószáma :         

pénzügyi körzet :    KSH kód :  
 

Költségvetési szerv 

Központi költségvetésb l finanszírozott 
kör esetében OEP kör esetében 3 

a 2012. évi kompenzáció havi 
részletének 

a 2012. évi kompenzáció havi 
részletének 

PIR 

törzsszáma 
neve  

a kifizet t terhel , 
közterhekkel 
növelt bruttó 

összege 1 
(Ft) 

a dolgozónak 
kifizetend  nettó 

összege 2 
(Ft) 

a kifizet t terhel , 
közterhekkel 
növelt bruttó 

összege 1 
(Ft) 

a dolgozónak 
kifizetend  nettó 

összege 2 
(Ft) 

1 2 3 4 5 6
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Helyi önkormányzat összesen:  

…………………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap 
 

P. H. 
      

 ………………………………………………….. 
     igazgató 

 
1 2012. évben – január hónap kivételével – havonta megegyezik a 6. § (1) bekezdés szerint 
2 2012. január hónapban megegyezik a 6. § (2) bekezdés szerint elszámolt összeggel. 
3 A helyi önkormányzat a 6. § (4) bekezdés szerint soron kívül továbbítja január hónapban a 6. 

oszlop szerinti, a további hónapokban az 5. oszlop szerinti összeget. 
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I.
Ágazat megnevezése 
(az ágazatot a megfelelő szöveg aláhúzásával, vagy 
betűjel megjelölésével kell jelezni)
Fenntartó
neve:
címe:
adószáma:
OEP finanszírozási kód / OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezető pénzintézet neve:
Foglalkoztató szervezet
neve:
címe:
adószáma:
OEP finanszírozási kód / OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezető pénzintézet neve:

I.

II. 

1.

2.

3.

III. 

1.

2.

3.

…………………………. 2013.év ………….…….hónap ….. nap

P. H.

A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása

Az adatlap kitöltéséért felelős neve:…………………...…..              
                                 telefonszáma:…………………..…….

Kompenzáció egy havi összege

Kifizetőt terhelő közterhek összege

Támogatási igény havi bruttó összege (1.+ 2.)

Éves igénylési adatok (forintban)

Kompenzáció egy havi összegének tizenkétszerese

Kifizetőt terhelő közterhek összege

Támogatási igény éves bruttó összege (1.+ 2.)

fenntartó / foglalkoztató

Kompenzációra jogosultak száma

Havi igénylési adatok (forintban)

III.

Megnevezés Korm. rendelet 2. §-a alapján kompenzáció összesen

I G É N Y L Ő   L A P

  az egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó
intézményeknél foglalkoztatottak

2013. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

a) egészségügy                   b) oktatás              c)  szociális        
d) közművelődés            e) sport             f) karitatív

II.
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neve:
címe:
adószáma:
OM azonosító/OEP finanszírozási kód:
bankszámla száma:
bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Összesen

Összesen:

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

Az adatlap kitöltéséért felelős neve:………..              
                                 telefonszáma:…………….

fenntartó

Egészségügy

Mindösszesen

Karitatív

Sport

Közgyűjtemény és közművelődés

Megnevezés KSH kód

Szociális

Oktatás

I G É N Y L Ő   L A P
FENNTARTÓI ÖSSZESÍTŐ

  az egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó
intézményeknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

Adószám

Korm. rendelet 2. §-a alapján

Kompenzációra jogosultak 
száma / ágazatok / 

foglalkoztatottak szerint (fő)

A kompenzáció éves összegének a 
kifizetőt terhelő, közterhekkel 

növelt bruttó összege forintban / 
ágazatok / foglalkoztatók szerint 

(Ft)

FENNTARTÓ
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Fenntartó egyház megnevezése:

(ezer forintban és főben)

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett 

személyi juttatás

munkaadókat 
terhelő járulékok

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett 

személyi juttatás

munkaadókat 
terhelő járulékok

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett 

személyi juttatás

munkaadókat 
terhelő járulékok

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett 

személyi juttatás

munkaadókat 
terhelő járulékok

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett 

személyi juttatás

munkaadókat 
terhelő járulékok

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett 

személyi juttatás

munkaadókat 
terhelő járulékok

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett 

személyi juttatás

munkaadókat 
terhelő járulékok

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november*

december*

Összesen 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

* a várható kifizetések szerinti összeg

(ezer forintban és főben)

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett 

személyi juttatás

munkaadókat 
terhelő járulékok

január 0 0 0,0 0,0

február 0 0 0,0 0,0

március 0 0 0,0 0,0

április 0 0 0,0 0,0

május 0 0 0,0 0,0

június 0 0 0,0 0,0

július 0 0 0,0 0,0

augusztus 0 0 0,0 0,0

szeptember 0 0 0,0 0,0

október 0 0 0,0 0,0

november 0 0 0,0 0,0

december 0 0 0,0 0,0

Összesen 0 0 0,0 0,0

c) felsőoktatás d) karitatív e)  szociális f) közművelődés g) sport

Egyházi szintű összesítő

Hónapok

Ágazatok összesen

E L S Z Á M O L Ó   L A P

  az egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó
intézeteknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának kifizetéséről

Hónapok

a) egészségügy b) közoktatás



V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 78/2012. (XII. 28.) BM rendelete

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (6) bekezdésében foglalt

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § e) pontjában foglalt

feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában foglalt feladatkörében eljáró

emberi erõforrások miniszterével egyetértésben a következõket rendelem el:

1. § Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § E rendelet hatálya a fõpolgármesteri hivatalra, a polgármesteri hivatalra, a megyei önkormányzati hivatalra, a közös

önkormányzati hivatalra, a társult képviselõ-testületek közös hivatalára és a nemzetiségi önkormányzat hivatalára

terjed ki.

3. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Egységes irattári terv 

Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben 
iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s 
meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a 
nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik. 
Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti csoportosítását és a levéltári átadás időpontját 
az irattári tervben rögzített irattári tételszám mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is. 
Az irattári tételszám és kód összetevői: 
1. irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását, 
selejtezhetőség szerinti csoportosítását az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó 
rendszerezésben meghatározó négyjegyű kód; első karaktere az ágazati betűjel, amelyet a tétel ágazaton belüli 
háromjegyű sorszáma követ; 
2. megőrzési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú 
megőrzésének időtartamát években, vagy „NS” jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket; 
3. Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az önkormányzati hivatal és az illetékes 
levéltár esetenként állapodik meg (illetve „HN” jel, amely ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat 
irattárában maradó iratok jelzésére szolgál). 
A „lejárat után” kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a tételbe tartozó 
ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik. 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 TÉTEL 
SZÁMKERETE 

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE

   U  ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK
 U101-    U.1.  Képviselő-testület iratai
 U201-    U.2.  Nemzetiségi önkormányzat iratai

     A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat 
gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: 
intézményeinek) ügyei 

 U301-    U.3.  Szervezet, működés
 U401-    U.4.  Iratkezelés, ügyvitel
 U501-    U.5.  Személyzeti, bér- és munkaügyek
 U601-    U.6.  Pénz- és vagyonkezelés

KÜLÖNÖS RÉSZ 

 TÉTEL 
SZÁMKERETE 

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE

   A  PÉNZÜGYEK 
 A101-    A.1.  Adóigazgatási ügyek
 A201-    A.2.  Egyéb pénzügyek
 B101-  B  EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
 C101-  C  SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 

   E  KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS 
KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS 

 E101-    E.1.  Környezet- és természetvédelem
 E201-    E.2.  Településrendezés, területrendezés
 E301-   E.3.  Építési ügyek 
 E401-    E.4.  Kommunális ügyek
 F101-  F  KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS
 G101-  G  VÍZÜGYI IGAZGATÁS 

   H  ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS
 H101-    H.1.  Anyakönyvi és állampolgársági ügyek
 H201-    H.2.  A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos 

ügyek 
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 H301-    H.3.  Választásokkal kapcsolatos ügyek 
 H401-    H.4.  Rendőrségi ügyek
 H501-    H.5.  A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek
 H601-    H.6.  Menedékjogi ügyek
 H701-    H.7.  Igazságügyi igazgatás
 H801-    H.8  Egyéb igazgatási ügyek
 I101-  I  LAKÁSÜGYEK  
 J101-  J  GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS
 K101-  K  IPARI IGAZGATÁS 
 L101-  L  KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA
 M101-  M  FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 
 N101-  N  MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM
 P101-  P  KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS
 R101-  R  SPORTÜGYEK 

   X  HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG
 X101-    X.1.  Honvédelmi igazgatás
 X201-    X.2.  Katasztrófavédelmi igazgatás
 X301-    X.3.  Fegyveres biztonsági őrség
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ÁLTALÁNOS RÉSZ 

U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK 

U.1. Képviselő-testület iratai 

 
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 U101 Polgármesteri, főpolgármesteri, alpolgármesteri tisztség átadás-
átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével 
kapcsolatos iratok 

NS  15 

 U102 Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, 
sürgősségi indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, 
interpellációk, egyéb döntés-előkészítő iratok stb.) 

NS  15 

 U103 Képviselő-testületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt 
ülésekről készült hanganyagok 

NS  15 

 U104 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseinek, 
falugyűlések, járási tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei 
és mellékletei 

NS  15 

 U105 Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, 
részönkormányzati ülésekről készült hang- és képanyag 

NS  15 

 U106 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok zárt üléseiről 
készült jegyzőkönyvek, hang- és képanyagok 

NS  15 

 U107 Önkormányzati biztos kirendelése, iratai NS  15 
 U108 Tanácsnoki iratok NS  15 
 U109 Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés 

adományozása stb.) 
NS  15 

 U110 Önkormányzati érdek-képviseleti tagsági ügyek NS  15 
 U111 Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok, 

együttműködési szerződések/megállapodások eredeti példánya 
NS  15 

U.2. Nemzetiségi önkormányzat iratai 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 U201 Együttműködési megállapodások NS  15 
 U202 Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 

nemzetiségi önkormányzati véleményezése 
NS  15 

 U203 Nemzetiségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, 
átszervezése, megszűnése 

NS  15 

 U204 Nemzetiségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga 
előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos iratok 

 2  - 

 U205 Nemzetiségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai 
ellenőrzése 

NS  15 

 U206 Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, 
egyéb döntés-előkészítő iratok 

NS  15 

 U207 Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
bizottságok üléseinek hang- és képanyaga 

NS  15 

 U208 Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
bizottságok zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről 
készült hanganyagok 

NS  15 

 U209 Nemzetiségi önkormányzatok társulási megállapodásai NS  15 
 U210 Nemzetiségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei NS  15 
 U211 Közoktatási megállapodás nemzetiségi oktatásról NS  15 
 U212 Nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése NS  15 
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 U213 Nemzetközi kapcsolattartás iratai NS  15 
 U214 Nemzetiségi önkormányzat szabályzatai NS  15 
U215 Nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletével 

kapcsolatos iratok 
NS 15 

U216 Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, 
támogatások, ösztöndíjak iratai 

5 - 

 

A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, 
közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei  

U.3. Szervezet, működés 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 U301 Belső ellenőrzési jelentések 10  - 
 U302 Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések  2  - 
 U303 Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdek-

képviseleti szervezetekkel, érdek-képviseleti fórumok alapítása, 
működtetése 

NS  15 

 U304 Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek 15  - 
 U305 Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés  2  - 
 U306 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok 

alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, 
irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és 
működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, 
minőségirányítási program 

NS  15 

 U307 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok 
irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, 
operatív ügyek 

 5  - 

 U308 Kártérítések 10  - 
 U309 Kollektív szerződés NS  15 
 U310 Közalkalmazotti Tanács ügyei NS  15 
 U311 Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések  2  - 
 U312 Külföldi kapcsolatok bonyolítása 10  - 
 U313 Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú 

megállapodások, éves értékelések 
NS  15 

 U314 Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések 10  - 
 U315 Külső szervek, Állami Számvevőszék, a fővárosi és megyei 

kormányhivatal ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti 
vizsgálatok, törvényességi felhívások, törvényességi felügyeleti 
bírsággal kapcsolatos iratok, ügyészi intézkedések,  a helyi 
önkormányzat helyett a fővárosi és megyei kormányhivatal 
vezetője által megalkotott önkormányzati rendeletekkel 
kapcsolatos iratok, a fővárosi és megyei kormányhivatal által 
pótolt helyi önkormányzati határozatok, a helyi önkormányzat 
által pótolt feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos iratok 

NS  15 

 U316 Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása 75  - 
 U317 Munkáltatói juttatások elvi ügyei NS  15 
 U318 Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovar-

rágcsálóirtás, dohányzóhelyek kijelölése stb.) 
10  - 

 U319 Jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi képviseleti 
tevékenység) 

15  - 

 U320 Sajtóügyek, településmarketing, reprezentációs, PR tevékenység  2  - 
 U321 Statisztika (éves) NS  15 
 U322 Statisztika (időszaki)  5  - 
 U323 Társulási megállapodások, társulási tanács üléseinek 

előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai 
NS  15 
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 U324 Társulási tanács zárt üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, 

határozatai 
NS  15 

 U325 Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel  5  - 
 U326 Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos 

ügyek 
 5  - 

 U327 Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó iratok NS  15 
 U328 Európai Uniós csatlakozás jogharmonizáció iratai NS  15 
 U329 Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok NS  15 
 U330 Alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos ügyek NS  15 
 U331 Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, 

terv 
NS  15 

 U332 Társulások területének, településeinek összehangolt fejlesztésével 
kapcsolatos ügyek 

10  - 

 U333 Társulási közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése 10  - 
 U334 Társulások által fenntartott intézmények ügyei 10  - 
 U335 Társulások egyéb operatív ügyei, területfejlesztési önkormányzati 

társulás ügyei 
10  - 

 U336 Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok NS  15 
 U337 Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatok NS  15 
 U338 Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottságok, 

részönkormányzatok rendeleteinek, határozatainak utólagos 
normakontrolljával kapcsolatos iratok 

NS  15 

 U339 Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői  2  - 
 U340 Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi 

véleményezése 
 2  - 

 U341 Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok  5  - 
 U342 Informatikai üzemeltetés és karbantartási operatív ügyek  5  - 
 U343 Állásfoglalások kérése  5  - 
 U344 A hivatal működtetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek  5  - 
 U345 Adatvédelemmel kapcsolatos ügyek 10  - 
 U346 Területszervezés NS  15 
 U347 Település átcsatolása másik megyéhez, területrész átadása, 

átvétele, cseréje 
NS  15 

 U348 Településegyesítés, településegyesítés megszüntetése, új község 
alakítása 

NS  15 

 U349 Várossá, megyei jogú várossá nyilvánítás, fővárost érintő 
területszervezési ügyek 

NS  15 

 U350 Vállalkozási szerződések  5  - 
 U351 Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek  5  - 
 U352 Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, jegyzői, 

szakigazgatási, intézményi) 
NS  15 

 U353 Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, 
polgármesteri, intézményi) 

 5  - 

 U354 Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend  5  - 
 U355 Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői NS  15 
 U356 Utasítások (jegyzői, polgármesteri) NS  15 
 U357 Lobbitevékenység 10  - 
 U358 Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek 10  - 
 U359 Körlevelek (intézkedést igénylő)  2  - 
 U360 Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, 

teljesítménykövetelmény célmeghatározása, teljesítményértékelés 
általános iratai 

NS  15 

 U361 Intézkedést nem igénylő, de vezetői utasítás alapján iktatott
körlevelek, meghívók, tájékoztatók 

 1  - 
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 U362 Tájékoztatások, adatszolgáltatások  1  - 
 U363 Önkormányzati rendezvények előkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatos ügyek 
 1  - 

U364 Társulás törvényességi felügyeletével kapcsolatos iratok NS 15 

U.4. Iratkezelés, ügyvitel 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 U401 Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek NS  HN 
 U402 Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus 

programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.) 
NS  15 

 U403 Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető 
könyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.) 

 5  - 

 U404 Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas 
bélyegzők nyilvántartása, selejtezésükről, visszavonásukról készült 
jegyzőkönyvek 

NS  HN 

U405 Elektronikus aláírások nyilvántartása NS  HN 
 U406 Iktató- és mutatókönyv, főnyilvántartó könyv, irattári 

segédkönyvek 
NS  15 

U407 Főnyilvántartó könyv, irattári segédkönyvek NS  HN 
 U408 Iratselejtezési, iratmegsemmisítési jegyzőkönyvek NS  HN 
 U409 Átmeneti irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel 

jegyzőkönyvei 
15  - 

 U410 Iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek NS  HN 
 U411 Minősített adat továbbítására vonatkozó lezárt nyilvántartás (belső 

átadókönyv vagy más belső átadóokmány, külső kézbesítő könyv, 
futárjegyzék stb.) 

NS  HN 

 U412 Irat megismerési engedélyek iratai minősített iratok esetén NS HN 
 U413 Munkakör átadás-átvétel során keletkezett iratok 5 - 
U414 Nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági 

tanúsítvány 
vissza-

vonását 
követően 
haladék-
talanul 

- 

U415 Felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat 15 
(vissza-
vonását 

követően)    

- 

U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

 U501 Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések 10  - 
 U502 Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves) NS  15 
 U503 Bérnyilvántartás (bérkarton) 75  - 
 U504 A foglalkoztatottak illetményügyei (bérjegyzék, 

illetménykiegészítés, illetménypótlékok, személyi illetmény 
megállapítása, illetményeltérítés, járulékelszámolás, jutalom, 
munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás, 
köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.) 

50 
(a 

jogviszony 
megszű-
nésétől) 

 - 

 U505 Fizetési előleg, helyettesítések, kereseti igazolás, személyzeti 
tárgyú pályázati kiírások és beadott pályázatok, üres álláshelyekről 
tájékoztatás, tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, 
pályázatokkal kapcsolatos iratok 

 2  - 
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 U506 Jelenléti ívek, munkába járás költségeinek térítése, utazási 

utalványok ügyei, napidíjak, szabadságolási rend, 
szabadságügyek, egy hónapnál rövidebb fizetés nélküli szabadság

 5  - 

 U507 Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, 
tiszteletdíjai 

 5  - 

 U508 Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, 
egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a 
képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, 
címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony 
igazolása, rendelkezési, tartalékállományba helyezés (erről 
tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli 
felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, 
összeférhetetlenség, kirendelés, prémium évek programba 
helyezés 

50 
(a 

jogviszony 
megszű-
nésétől) 

 - 

 U509 Közigazgatási alap-, és szakvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos 
ügyek, ügykezelői alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek 

 5  - 

 U510 Eltartói nyilatkozat  5  - 
 U511 Fegyelmi és kártérítési ügyek 10  - 
 U512 Egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ügyek 75  - 
 U513 Baleseti, rokkantsági ügyek 50  - 
 U514 Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak 

engedélyezése 
10  - 

 U515 Vagyonnyilatkozat (lejárat után)  *  * 
 U516 Megbízási szerződések  5 - 
 U517 Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások NS HN 
 U518 Közhasznú, közcélú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei 75  - 
 U519 Kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozásának 

előkészítése, lebonyolítása 
 5  - 

 U520 A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek 
alakulásával és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos 
értékelések, jelentések, tervek, programok 

NS  15 

 U521 Munkáltató által biztosított egyedi szociális támogatások ügyei  5  - 
 U522 Magánnyugdíjpénztárral, önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárral, 

önkéntes egészségpénztárral kötött szerződés 
NS  HN 

 U523 Közszolgálati jogviták 30  - 
 U524 Tanulmányi szerződés 10  - 
 U525 Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat, 

egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens 
kérése) 

 2  - 

 U526 Továbbképzési éves és középtávú terv 10  - 
 * A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat tételét
követően 8 napon belül vissza kell adni a kötelezettnek. 

U.6. Pénz- és vagyonkezelés 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

 U601 Adóügyek (saját)  5  - 
 U602 Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, 

leltár, selejtezés) 
 8  - 

 U603 Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, 
megrendelések 

 8  - 

 U604 Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, 
bankszámlakivonat, bankszámlanyitás 

 5  - 
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 U605 Közbeszerzéssel járó beruházások, építési koncessziók szervezése 

és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, 
felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés 
lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos 
feladatok 

 5  - 

 U606 Közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése és pénzügyi 
lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások 
szervezése és pénzügyi lebonyolítása, településüzemeltetéssel, 
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 5  - 

 U607 Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, 
pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tőpéldányai, 
készpénzellátmány bizonylatai) 

 8  - 

 U608  Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, 
számlaegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés 

 5  - 

 U609 Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, 
szerviz, üzemanyag stb.) 

 2  - 

 U610 Illetményszámfejtés 10  - 
 U611 Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, 

vezetékjog-rendezés, nyilvántartás 
NS  HN 

 U612 Költségvetési beszámoló (éves) NS  15 
 U613 Költségvetési beszámoló (időszaki) 10  - 
 U614 Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek 

(adósságrendezés, átcsoportosítás, céltartalékok felhasználása, 
pénzmaradvány elszámolása, pótelőirányzat, reorganizáció, 
számviteli rend, intézmények közüzemi számlájának rendezése) 

15  - 

 U615 Céltámogatások igénylése és lebonyolítása, pályázatok 
pénzkezelése 

15  - 

 U616 Hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás 15  - 
 U617 Költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció 15  - 
 U618 Leltárfelvételi ívek  8  - 
 U619 Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, 

cseréjére, jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, 
vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések, 
beruházási terv, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi 
nyilvántartás 

NS  HN 

 U620 Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása  5  - 
 U621 Szállítólevél  2  - 
 U622 Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, térségi fejlesztési 

tanács ügyei 
NS  15 

 U623 Kisajátítás, kisajátítási kérelmek NS  15 
 U624 Vagyonbiztonsági rendszer működtetése 10  - 
 U625 Vagyonbiztosítás (lejárat után)  2  - 
 U626 Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés 

stb.) 
10  - 

 U627 Térségi fejlesztési menedzsment ügyek 10  - 
 U628 Közbeszerzési ügyek (árubeszerzés, szolgáltatások megrendelése)  5  - 
 U629 Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása  5  - 
 U630 Gazdasági program NS  15 
 U631 Könyvvizsgálói jelentések 10  - 
 U632 Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása NS  15 
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KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS) 

A) PÉNZÜGYEK 

A.1. Adóigazgatási ügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

 A101  Adó- és értékbizonyítványok  8  - 
 A102  Adóbevételi terv és teljesítés 10  - 
 A103  Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi 

ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, 
adóhátralék, túlfizetés, téves befizetés 

15  - 

 A104  Adóösszesítő, valamint a számítógépes éves feldolgozás 
adattartalmáról év végén készített lista 

 5  - 

 A105  Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) NS  HN 
 A106  Adók módjára behajtandó köztartozások iratai 10  - 
 A107  Vagyoni igazolások, adóigazolások  5  - 
 A108  Adótartozások behajtása, végrehajtása 10  - 

A.2. Egyéb pénzügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

 A201  Általános és céltartalékok felhasználása 10  - 
 A202  Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok 10  - 
 A203  Betéti kamatügyek  5  - 
 A204  Decentralizált támogatások felhasználása 10  - 
 A205  Fejlesztési alapterv 10  - 
 A206  Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, 

visszaigénylés 
10  - 

 A207  Feladatmutató-növekedés miatti pótigény  5  - 
 A208  Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése 

(egészségügyi, gyermekjóléti, művelődési, nevelési-oktatási, 
szociális) 

 5  - 

 A209  Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után)  5  - 
 A210  Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás 

visszatérítés 
10  - 

 A211  Pénzügyi szabálysértések, bírságok  5  - 
 A212  Mezőőri járulék kivetése  5  - 

B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

 B101  Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése NS  15 
 B102  Egészségügyi alapellátás fejlesztésének iratai  5  - 
 B103  Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése  2  - 
 B104  Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése NS  15 
 B105  Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 

gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése 
NS  15 

 B106  Foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezése 10  - 
 B107  Egészségügyi ellátást támogató pályázatok 10  - 
 B108  Rehabilitációs Bizottság iratai 10  - 
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 B109  Finanszírozási szerződés az egészségbiztosítási szervvel (lejárat 

után) 
10  - 

 B110  Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése  5  - 
 B111  Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-től érkezett engedélyek 

(lejárat után) 
 2  - 

 B112  Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei  2  - 
 B113  Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, 

ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után) 
 5  - 

 B114  Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés  2  - 
 B115  Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási 

intézményekben) 
 5  - 

 B116  Járványügyi intézkedések 10  - 
 B117  Köztisztasági és településtisztasági feladatok 10  - 
 B118  Betegellátási díj (külföldi állampolgárok, nem biztosított magyar 

állampolgárok ügyei) 
 5  - 

 B119  Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról 10  - 
 B120  Társadalombiztosítási járulékügyek 75  - 
 B121  Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb 

függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele 
30  - 

 B122  Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg-szakellátás, 
óraszám, ügyeletek 

NS  15 

 B123  Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok NS  15 
 B124  Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, 

gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának 
bejelentése 

 5  - 

 B125  Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és 
forgalmazásának engedélyezése 

NS  15 

 B126  Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás  2  - 
B127 Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások iratai 10 - 

C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

 C101  Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások és 
szakosított ellátási formák megszervezése 

NS  15 

 C102  Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatást, 
szakosított ellátásokat biztosító intézmény vagy vállalkozás 
működésének engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása 

NS  HN 

 C103  Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatási 
ügyek 

 2  - 

 C104  Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást 
igénybevevők ügyei 

 2  - 

 C105  Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
szolgáltatásokhoz jövedelemigazolás kiállítása 

 2  - 

 C106  Szociális ellátást támogató pályázatok 10  - 
 C107  Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról NS  15 
 C108  Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok  5  - 
 C109  Szociális szakértői bizottság működésével kapcsolatos iratok  5  - 
 C110  Helyi rendeletben szabályozott rendszeres segélyek (saját 

ellátások) 
 5  - 

 C111  Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások (saját ellátások)  2  - 
 C112  Átmeneti segélyezés  2  - 
 C113  Árvízkárosultak állami támogatása  5  - 
 C114  Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás  2  - 
 C115  Lakásfenntartási támogatási ügyek  2  - 
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 C116  Aktív korúak ellátása 10  - 
 C117  Temetési segély  2  - 
 C118  Krízishelyzetbe került személyek támogatása  5  - 
 C119  Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után)  5  - 
 C120  Adósságkezelési szolgáltatás (lakhatást segítő ellátás, 

adósságcsökkentési támogatás) 
 2  - 

 C121  Nyugdíjasházi elhelyezés  5  - 
 C122  Köztemetés 25  - 
 C123  Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei 10  - 
 C124  Segítséggel élők érdekvédelme, támogatása, közlekedési 

kedvezményei 
10  - 

 C125  Személyi térítési díj megállapítása 10  - 
 C126  Gondozási szükséglet vizsgálata 15  - 
 C127  Behajtás, végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek (pl. 

gondozási díj) 
30  - 

 C128  Helyi utazási támogatás megállapítása  5  - 
 C129  „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” hitelprogramhoz 

kapcsolódó szociális támogatás 
NS  HN 

 C130  Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány, 
igazolások) 

 2  - 

C131 Közgyógyellátási ügyek (méltányosság) 5 - 
C132 Ápolási díj ügyek (méltányosság) 5 - 
C133 Szociális ellátásra jogosultak nyilvántartásai NS HN 

E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 
TERÜLETRENDEZÉS ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS 

E.1. Környezet- és természetvédelem 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

 E101  Helyi természeti érték védetté nyilvánítása NS  15 
 E102  Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok 10  - 
 E103  Környezet- és természetvédelmi program NS  15 
 E104  Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, 

akcióprogramok 
 5  - 

 E105  Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése  2  - 
 E106  Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány NS  15 
 E107  A helyi természeti területek védetté nyilvánításával kapcsolatos 

ügyek 
NS  15 

 E108  Védetté nyilvánított területek és védett természeti területek 
hasznosításának, kezelésének ügyei 

 5  - 

 E109  Zaj- és természetvédelmi, egyéb környezetvédelmi ellenőrzés és 
bírság 

 5  - 

 E110  Légszennyezési vizsgálatok, mérések NS  15 
 E111  Légszennyező források nyilvántartása NS  HN 
 E112  Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd-

riadóterv) 
NS  15 

 E113  Lakóhelyi környezet állapotfelmérése NS  15 
 E114  Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi építmény 

energiahordozó- és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, 
tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása 

10  - 

 E115  Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek 10  - 
 E116  Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett övezet 

kijelölése 
30  - 
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 E117  Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv 30  - 
 E118  Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos 

ügyintézése 
 5  - 

E.2. Településrendezési és területrendezési ügyek 

 
Irattári 

tételszám 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

 
Lt. 

 E201  Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és megszüntetése NS  15 
 E202  Helyi építészeti örökség védelmének biztosítása (fenntartás, 

fejlesztés, őrzés, védett épületek támogatása stb.) 
10  - 

 E203  Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati 
feladatok (pl. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával 
összefüggésben hirdetmény elhelyezés, mentő feltárás, 
elővásárlási jog gyakorlása stb.) 

75  - 

 E204  Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok 10  - 
 E205 Városrehabilitációs program NS  15 
E206 Városrehabilitációs pályázatok, megállapodások, ehhez 

kapcsolódó operatív ügyek 
10 - 

 E207  Építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető
önkormányzatnál) főépítészi szakmai vélemények, állásfoglalások 

NS  15 

 E208  Átnézeti nyilvántartási térkép, földmérési alaptérkép NS  HN 
E209 Pincebeomlások, támfal, partfal által veszélyeztetett területek 

felmérése 
NS 15 

 E210  Területfejlesztési koncepció, területrendezési terv,
  településfejlesztési koncepció, településfejlesztési stratégia, 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat 

NS  15 

 E211  Elővásárlási jog NS  15 
 E212 Útépítési és közművesítési hozzájárulás NS  15 
 E213  Területrendezési hatósági eljárások 15  - 
 E214  Vis maior ügyek  5  - 
 E215  Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása 10  - 
E216 Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés NS 15 
E217 Településrendezési kötelezések NS 15 
E218 Településrendezési szerződés NS 15 
E219 Településképi véleményezési eljárás 15 - 
E220 Településképi bejelentési eljárás 15 - 
E221 Közterület-alakítás 15 - 
E222 Közműnyilvántartás ügyei NS 15 

E.3. Építési ügyek 

 
Irattári 

tételszám 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

 
Lt. 

 E301 Bontási-, építési-, összevont-, használatbavételi-, fennmaradási 
engedélyezési eljárások, építésügyi vagy eljárási bírság kiszabása, 
bontási vagy átalakítási kötelezettség, végrehajtási eljárás, 
engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési 
eljárás 

NS 15 

 E302 Felvonóval, illetve mozgólépcsővel kapcsolatos építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárás  

15 - 

E303 Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások (jogutódlás 
tudomásul vétele, használatbavétel tudomásul vétele) 

10 - 

E304 Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési 
eljárása 

10 - 

E305 Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, 
adatszolgáltatás 

10 - 
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E306 Egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek 10 - 
E 307 Építésügyi hatósági ellenőrzés 10 - 
E308 Bauxitcementtel vagy más építőanyag-hibával kapcsolatos 

hatósági eljárások 
NS HN 

E309 Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek 
intézése, tájékoztatások, szolgáltatás körében kiadott szakmai 
nyilatkozat 

5 - 

E.4. Kommunális ügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 E401  Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, 
létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási 
program 

NS  15 

 E402  Közcélú ártalmatlanító telep létesítése NS  15 
 E403  Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei 15  - 
 E404  Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek) NS  15 
 E405  Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése NS  15 
 E406  Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, 

térképei, újbóli használatba vétele 
NS  HN 

 E407  Sírboltkönyv, síremlékek és sírboltok terve NS  HN 
 E408  Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó 

szervezet alapításához 
 5  - 

 E409  Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és 
értékesítési ügyek 

 5  - 

 E410  Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési 
hozzájárulás visszafizetésének ügyei 

NS  15 

 E411  Közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás  5  - 
 E412  Közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, 

gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladék-
újrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek 

 5  - 

F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 F101  Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi 
adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek 
nyilvántartása 

NS  HN 

 F102  Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés  2  - 
 F103  Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak  5  - 
 F104  Közterület-bontási hozzájárulás  5  - 
 F105  Külterületi közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és 

nyersanyag-kitermelési hozzájárulás 
 5  - 

 F106  Külterületi közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési 
hozzájárulás 

 5  - 

 F107  Belterületi közútkezelői hozzájárulások  5  - 
 F108  Közúton, helyi vasúton történő építési munkákhoz való 

hozzájárulás 
 2  - 

 F109  Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, 
kerékpárutak, közutak fenntartása, parkolók kialakítása, 
fenntartása 

10  - 

 F110  Egyéb közútkezelői hozzájárulás  1  - 
 F111  Utcabútorok, utcanévtáblák, házszámtáblák kihelyezése, 

karbantartása, javítása 
 5  - 

 F112  Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése  5  - 
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 F113  Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítése NS  15 
 F114  Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése 10  - 
 F115  Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése NS  15 
 F116  Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése 10  - 
 F117  Hídtörzskönyv NS  HN 
 F118  Közvilágítási berendezés létesítése NS  15 
 F119  Közvilágítási berendezés működtetése 10  - 
 F120  Forgalomszabályozás, forgalomtechnika  5  - 
 F121  Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója NS  15 
 F122  Helyi közforgalmú vasúti társasággal kapcsolatos ügyek 10  - 
 F123  Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), 

menetrend 
 5  - 

 F124  Helyi tömegközlekedési pályázat 10  - 
 F125  Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet 

vagy mellékhatást keltő berendezések létesítése, üzemeltetése, 
rongálása, hírközlési szabálysértések 

10  - 

 F126  Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények létesítéséhez 
való hozzájárulás 

NS  15 

 F127  Útellenőri szolgálat megszervezése  5  - 
 F128  Útvonalengedélyek  1  - 
 F129  Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély  2  - 
 F130  Közlekedési kártérítések  5  - 
 F131  Kerékbilincs alkalmazásának ügyei  2  - 
 F132  Behajtási engedélyek  2  - 

G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

 G101  Árvíz és belvízzel, helyi vízkárelhárítással kapcsolatos operatív 
ügyek 

 5  - 

 G102  Árvíz- és belvíz-védekezési terv NS  15 
 G103  Védművek létesítése és fejlesztése NS  15 
 G104  Védművek működtetése  5  - 
 G105  Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz-

elvezetés 
NS  15 

 G106  Vízi közüzemi tevékenység koncepciója, vízrendezési programok NS  15 
 G107  Ivóvíz, szennyvízdíjak megállapítása 10  - 
 G108  Közműves vízszolgáltatási korlátozási terv, vízkorlátozás ügyei  5  - 
 G109  Vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedély NS  HN 
 G110  Ivóvíz-, szennyvíztisztító berendezés létesítésének engedélyezése NS  15 
 G111  Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat létesítése, 

üzemeltetőjének kijelölése 
NS  15 

 G112  Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése  5  - 
 G113  Vízmérőhely, tisztítóakna ügyei 15  - 
 G114  Közkifolyókkal, tűzcsapokkal kapcsolatos ügyek  2  - 
 G115  Kutak létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedélye NS  15 
 G116  Vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi ügyek  5  - 
 G117  Azonos telken több ívóvízbekötő vezeték létesítése  2  - 
 G118  Víziközmű-használattal kapcsolatos iratok NS  15 
 G119  Víziközmű-társulat, érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos iratok 15  - 
 G120  Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása NS  HN 
 G121  Közműfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó iratok 15  - 
 G122  Talajterhelési ügyek  5  - 
 G123  Vízszennyezési, vízvédelmi és csatornabírság ügyek  5  - 
 G124  Folyékonyhulladék-bebocsátási pontok kijelölése 15  - 
 G125  Vízi állással kapcsolatos ügyek  2  - 
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H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS 

H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

H101 Állampolgársági eskü jegyzőkönyv NS HN 
H102 Anyakönyv, anyakönyvi alapirat, betűrendes névmutató, családi 

jogállás rendezésével kapcsolatos irat, apa adatai nélkül 
anyakönyvezett születések nyilvántartása, házasságkötéssel, 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos jegyzői 
engedély, felmentés 

NS HN 

H103 Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői megbízásokról és 
jogosultságokról, valamint a helyettesítéssel kapcsolatos iratok 

NS HN 

 H104 Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, belföldi és külföldi 
jogsegély iránti kérelem, anyakönyvi kivonat átvételi elismervénye, 
anyakönyvi adatszolgáltatás iratai, anyakönyvbe történő 
betekintés iratai, anyakönyvi események egyeztetése 

5 - 

H105 Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos egyéb 
ügyek 

10 - 

H106 Állampolgársági egyéb ügyek, hazai anyakönyvezési kérelem, 
névváltoztatási kérelem felterjesztésével, továbbá házassági 
névmódosítási kérelem áttételével kapcsolatos iratok, családi 
események polgári szertartása 

2 - 

H107 Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos iratok

5 - 

H.2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 H201  Adategyeztetés  5  - 
 H202 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával 

kapcsolatos ügyek 
5 - 

 H203 A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek 15 - 

H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

 H301  Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és 
eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya 

NS  #90 nap

 H302  Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és 
eredményjegyzőkönyvek) második eredeti példánya 

NS  5 

 H303  Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek 
megállapítása 

NS  15 

 H304  Választási szervek (választási irodák, választási bizottságok) 
létrehozása és tevékenysége 

NS  15 

 H305  Választások lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentőségű 
ügyek 

 5  - 

 H306  Népszavazás, népi kezdeményezés iratai NS  15 
 H307  Választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek (kifogás, 

felvételi kérelem, igazolás stb) 
 5  - 

 # A jegyzőkönyvek első példányának illetékes levéltárba történő átadása érdekében a külön jogszabályi 
előírások alapján kell intézkedni. 
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H.4. Rendőrségi ügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 H401  Rendőrfőkapitány, rendőrkapitány és rendőrőrs vezetője 
kinevezésének véleményezése, felmentésről szóló tájékoztatás 

10  - 

 H402  Rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti megbízotti állomás 
létesítésének, megszüntetésének véleményezése 

10  - 

 H403  Rendőrségi munkával kapcsolatos észrevételek, éves beszámoló 
elfogadása 

 2  - 

 H404  Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának 
segítésére, támogatására, bűnmegelőzési önkormányzati 
feladatok 

NS  15 

 H405  Polgárőrség megalakítása NS  15 
 H406  Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság létrehozásával, 

működésével kapcsolatos iratok 
 5  - 

H.5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

  
Lt. 

 H501  Fenntartási, fejlesztési és működési ügyek 10  - 
 H502  Önkéntes tűzoltóság alapításával, működésével kapcsolatos iratok NS  15 
 H503  Tűz- és műszaki mentés jelzés, oltóvíz-nyerés ügyei  5  - 
 H504  Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása NS  15 
 H505  Tűzoltók képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok 10  - 
 H506  Önkéntes tűzoltó jövedelmének megtérítése, kár megtérítése, 

kártalanítás 
 5  - 

 H507  Készenléti szolgálatot, tűzoltás irányítását ellátó tagok részére 
élet- és balesetbiztosítás megkötése 

 5  - 

 H508  Tűzvédelmi kötelezettség megsértése miatti tevékenységtől 
eltiltás 

 2  - 

 H509  Lakosság tűzvédelmi felvilágosítása  5  - 
H510 Éves beszámoló elfogadása 2 - 

H.6. Menedékjogi ügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 H601  Együttműködés a menekültügyi szervekkel 15  - 

H.7. Igazságügyi igazgatás 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 H701  Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása  5  - 
 H702  Birtokvédelmi ügyek  5  - 
 H703  Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése NS  15 
 H704  Eltartási szerződési ügyek (lejárat után)  5  - 
 H705  Közalapítvány létrehozása NS  15 
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H.8. Egyéb igazgatási ügyek 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 H801  Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, 
zászló (lobogó) kitűzésével kapcsolatos iratok 

 5  - 

 H802  Hagyatéki ügyek NS  HN 
 H803  Hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás  5  - 
 H804  Jelzálogügyek (lejárat után)  5  - 
 H805 Közigazgatási bírság  5  - 
 H806  Tűzszerészeti mentesítés, fel nem robbant lövedékek, rendkívüli 

események (bombariadó stb.) bejelentése, helyszíni mentesítése 
 5  - 

 H807  Talált tárgyak ügyei  1  - 
 H808  Utcanévváltozások, házszámrendezés NS  15 
 H809  Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése)  5  - 
 H810  Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása  5  - 
 H811  Tolmács és szakfordítói nyilvántartás NS  HN 
 H812  Hirdetmények (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet is) 

kifüggesztéséről igazolás 
 2  - 

 H813  Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozatok  5  - 
 H814  Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői 

névjegyzék vezetése 
NS  HN 

 H815  Közüzemi fogyasztók szerződéséhez kapcsolódó ügyek 
(szerződéskötés, -szegés stb.) 

 5  - 

 H816  Tűzijáték engedélyezése  2  - 
H817 2012. április 15. előtt elkövetett szabálysértések végrehajtással 

kapcsolatos iratai 
5 - 

I) LAKÁSÜGYEK 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 I101  Önkormányzati bérlakásra várók ügyei, névjegyzéke 15  - 
 I102  Bérlakások nyilvántartása NS  HN 
 I103  Jogcím nélküli lakáshasználat  5  - 
 I104  Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után), 

lakásbérleti szerződés megszűnése 
 5  - 

 I105  Lakás- és helyiségbérleti díjtartozás  5  - 
 I106  Társasházak alapítása, elidegenítés NS  15 
 I107  Társasház-felújítási ügyek és társasház-felújítási pályázatok, 

társasházak operatív ügyei 
10  - 

 I108  Helyiség-, garázsbérleti, -elidegenítési szerződés, 
helyiséggazdálkodási ügyek (lejárat után) 

 5  - 

 I109  Első lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás, egyéb lakáscélú 
támogatás egyedi ügyek (lejárat után) 

15  - 

 I110  Lakásfelújítási, karbantartási támogatás 15  - 
 I111  Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos iratok (ingatlan-

nyilvántartásba jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyeztetése, törlése, döntésekről és intézkedésekről 
adatszolgáltatás stb.) 

NS  15 

 I112  Jegyzői igazolás lakásépítési kedvezményhez, pénzintézeti 
hitelhez 

 5  - 

 I113  Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek  5  - 
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J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 J101  Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása NS  HN 
 J102  Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti 

ellenőrzése (éves értékelés) 
NS  15 

 J103  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  2  - 
 J104  Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása NS  HN 
 J105  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  2  - 
 J106  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  2  - 
 J107  Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi 

szakellátások 
 5  - 

 J108  Óvodáztatási támogatás megállapítása  5  - 
 J109  Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása NS  HN 
 J110  Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kiadott 

igazolások 
 5  - 

 J112  Gyermekvédelmi intézkedést valószínűsítő lakossági vagy 
jelzőrendszeri jelzések 

 2  - 

 J113  Más hatóság megkeresésére készített környezettanulmányok, 
egyéb társhatósági megkeresések 

 2  - 

J114 Helyettes szülői hálózat megszervezése 75 - 

K) IPARI IGAZGATÁS 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 K101  Atomerőmű, veszélyes ipari üzemek biztonsági, veszélyességi 
övezetének megállapítása 

75  - 

 K102  Energiaellátási tanulmány NS  15 
 K103  Földalatti tárolótérségek nyilvántartása NS  HN 
 K104  Gazdasági érdek-képviseleti jogok gyakorlása NS  15 
 K105  Telepengedélyezési eljárások, bejelentésköteles tevékenységek 

folytatásának bejelentése; telepengedélyhez, illetve bejelentéshez 
kötött tevékenységek folytatásának ellenőrzése és annak 
jogkövetkezményei 

10  - 

 K106  Telepengedélyek, bejelentésköteles tevékenységek, 
nyilvántartása 

NS  15 

 K107  Törzsvezetékek létesítése és vezetékjogi engedélyezési eljárása  5  - 

L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 L101  Turisztikai értékek fejlesztési koncepciója NS  15 
L102 Turisztikai értékek feltárása, bemutatása, fejlesztések, 

tanulmányok 
10 - 

 L103  Turisztikai hivatal működtetése, turisztikai tervek, kapcsolódó 
operatív ügyek 

10  - 

 L104  Turisztikai marketing, turisztikai rendezvények szervezése  2  - 
 L105  Turisztikai témájú pályázatok 10  - 
 L106  Turistatájékoztató berendezések, információs eszközök telepítése, 

fejlesztése, karbantartása 
 2  - 
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 L107  Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenység 

folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 
10  - 

 L108  Szálláshelyek, szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása NS  HN 
 L109  Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás 

végzésének bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése 
és annak jogkövetkezményei 

10  - 

 L110  Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartása NS  HN 
 L111  Vásár, piac rendezésének engedélyezése, bevásárlóközpont 

üzemeltetésének bejelentése, adatváltozások bejelentése, 
tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak 
jogkövetkezményei 

10  - 

 L112  Vásár, piac és bevásárlóközpontok nyilvántartása NS  HN 
 L113  Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység 

folytatásának engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi 
tevékenység folytatásának bejelentése, zenés, táncos 
rendezvények rendezvénytartási engedélyezése, adatváltozások 
bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak 
jogkövetkezményei 

10  - 

 L114  Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, 
működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása 

NS  HN 

 L115  Szerencsejáték-szervező tevékenység végzéséhez szükséges 
okiratok kiállítása, játékterem működéséhez való hozzájárulás 
megadása; szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának 
átengedése tárgyában önkormányzat egyetértése koncessziós 
pályázat kiírásához 

10  - 

 L116  Vásárlói panasz  2  - 
 L117  Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek  5  - 

M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 M101  Állategészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek  5  - 
 M102  Állati hulladékgyűjtő hellyel, gyűjtő-átrakó teleppel (gyepmesteri 

teleppel), kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjével 
kapcsolatos iratok 

10  - 

 M103  Állatorvosi körzetek alakítása 10  - 
 M104  Állatszállítás és marhalevél kezelés  2  - 
 M105  Állattartási, állatvédelmi ügyek  5  - 
 M106  Állattartók és állatállomány nyilvántartása NS  HN 
 M107  Marhalevél nyilvántartás NS  HN 
 M108  Veszélyes állatok tartási engedélye 10  - 
 M109  Árutermelő ültetvény helyszíni szemléje, határszemle  5  - 
 M110  Belterületi növényvédelem és ellenőrzése 10  - 
 M111  Parlagfű elleni védekezés  5  - 
 M112  Borászati hatósági ügyek  5  - 
 M113  Járványügyi intézkedések, élelmiszerlánccal, élelmiszer-

biztonsággal összefüggő intézkedések, veszélyes kártevők elleni 
védekezés 

15  - 

 M114  Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek  5  - 
 M115  Méhészek és méhvándorlás nyilvántartása NS  HN 
 M116  Mezei őrszolgálattal kapcsolatos ügyek megszervezése 15  - 
 M117  Nyilvántartás az árutermelő szőlő és gyümölcs telepítéséről, 

kivágásáról 
NS  HN 

 M118  Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi 
fa- és cserjepótlás 

 5  - 
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 M119  Tarló, avar, kerti hulladék-égetési ügyek  2  - 
 M120  Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak) 15  - 
 M121  Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei 10  - 
 M122  Vadkárral, halászati károkkal kapcsolatos iratok  5  - 
 M123  Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzése NS  15 
 M124  Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása NS  15 
 M125  Földkiadó bizottság, birtokhasznosítási bizottság iratai NS  15 
 M126  Hivatalos földrajzi nevek megállapításával, megváltoztatásával 

kapcsolatos iratok (véleménykérés, javaslat, véleményezés) 
NS  15 

 M127  Művelési ágváltozások 10  - 
 M128  Térképészeti határkiigazítás NS  15 
 M129  Termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával 

kapcsolatos iratok 
 5  - 

 M130  Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati 
tulajdonba vétele 

NS  15 

N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 N101  Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek NS  15 
 N102  Közfoglalkoztatási terv, közhasznú, közcélú foglalkoztatás 

szervezése, álláshelyek, közérdekű munkával kapcsolatos operatív 
ügyek 

 3  - 

P) KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 P101  Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv, esélyegyenlőségi 
intézkedési terv 

NS  15 

 P102  Közoktatási intézmények jegyzéke NS  15 
 P103  Nevelési és pedagógia program, minőségirányítási program NS  15 
 P104  Iskolaszék alakítása, tagok delegálása, egyéb iskolaszéki ügyek NS  15 
 P105  Óvodákkal és egységes óvoda-bölcsődékkel kapcsolatos iratok 15  - 
 P106  Általános iskolákkal és alapfokú művészetoktatási intézményekkel

kapcsolatos iratok 
15  - 

 P107  Szakiskolákkal kapcsolatos iratok 15  - 
 P108  Középiskolákkal (gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal) 

kapcsolatos iratok 
15  - 

 P109  Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézménnyel kapcsolatos iratok 

15  - 

 P110  Diákotthonokkal és kollégiumokkal kapcsolatos iratok 15  - 
 P111  Szakszolgáltatással, szakmai szolgáltatással kapcsolatos iratok 15  - 
 P112  Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése  5  - 
 P113  Bizonyítványmásodlatok kiállítása  2  - 
 P114  Érettségi szervezési, érettségi vizsgabizottsági ügyek  5  - 
 P115  Gyermekek szakértői vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító 

vizsgálat, szakvélemény 
 5  - 

 P116  Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem  2  - 
 P117  Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése  2  - 
 P118  Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése 10  - 
 P119  Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek  5  - 
 P120  Tanköteles és fejlesztő iskolai oktatásra köteles tanulók 

nyilvántartása 
NS  HN 

 P121  Pedagógus igazolvány ügyek  2  - 
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 P122  Közoktatási, kulturális megállapodások NS  15 
 P123  Integrált oktatás során keletkező iratok  5  - 
 P124  Tanulói jogviszony igazolása  2  - 
 P125  Közoktatási Információs Rendszer ügyei  5  - 
 P126  Felnőttoktatással kapcsolatos ügyek 15  - 
 P127  Közművelődési Tanács ügyei NS  15 
 P128  Levéltári és muzeális értékek közgyűjteményi megőrzése, 

rendelkezési jog gyakorlása 
NS  15 

 P129  Művészeti alkotások elhelyezésének véleményezése  5  - 
 P130  Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, 

kulturális, művészeti intézmények működésének engedélyezése, 
működéssel kapcsolatos egyéb ügyek 

NS  15 

 P131  Művészeti ügyek NS  15 
 P132  Intézményi vezetők munkakör átadás-átvétele  5  - 
 P133  Intézmények beruházásával, felújításával kapcsolatos iratok 10  - 
 P134  Helyi önkormányzat által működtetett kulturális intézmények 

(közművelődési, közgyűjteményi intézmények, múzeumok, 
könyvtárak, levéltárak) létesítésének és közösségi színterek 
biztosításának iratai 

NS  15 

 P135  A közművelődéssel kapcsolatos operatív ügyek iratai  5  - 
 P136  Nyilvános könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos iratok NS  15 
 P137  Régészeti jelentőségű földterület védetté nyilvánítása NS  15 
 P138  Műemléki és építészeti értékek felkutatása  5  - 
 P139  Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák állítása, 

újraállítása, kialakítása 
NS  15 

 P140  Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák, helyi 
építészeti értékek védelme, fenntartása 

10  - 

 P141  Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, 
támogatások, ösztöndíjak 

10  - 

 P142  Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése  5  - 

R) SPORTÜGYEK 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 R101  Sportegyesületek, sportlétesítmények, sportolók támogatása, 
pályázatok, szponzori szerződések 

10  - 

 R102  Sportlétesítményekre, versenyengedélyekre vonatkozó 
adatszolgáltatásokkal összefüggő iratok 

10  - 

 R103  Testnevelési és sportfeladatok koncepciója NS  15 
 R104  Sportfeladatokkal kapcsolatos operatív ügyek  5  - 
 R105  Sportrendezvények ügyei  5  - 

X) HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES 
BIZTONSÁGI ŐRSÉG 

X.1. Honvédelmi igazgatás 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 X101  Hadkötelesek tájékoztatási és bejelentési kötelezettségéhez 
tartozó ügyek 

 2  - 

 X102  Hadkötelesek sorozásával kapcsolatos ügyek  2  - 
 X103  Potenciális hadkötelesek, hadkötelesek nyilvántartásához 

kapcsolódó adatszolgáltatás 
 5  - 

 X104  Meghagyással kapcsolatos ügyek  3  - 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám 37629

 
 

 X105  Gazdasági és anyagi szolgáltatások előkészítésével, 
elrendelésével, kártalanítással kapcsolatos ügyek 

 5  - 

 X106  A NATO Válságreagálási Rendszerrel, az Európai Unió 
válságkezelési mechanizmusaival összhangban álló nemzeti 
intézkedési rendszerrel kapcsolatos ügyek 

30  - 

 X107  Rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos ügyek NS  HN 
 X108  Honvédelmi célú terület-előkészítési ügyek  5  - 
 X109  Nemzetgazdaság honvédelmi célú felkészítésének ügyei 30  - 
 X110  Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos ügyek 30  - 
 X111  Honvédelemi szempontból létfontosságú (kritikus) infrastruktúra 

védelmével kapcsolatos ügyek 
30  - 

 X112  Polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi feladataival 
kapcsolatos ügyek 

30  - 

 X113  Védelmi bizottságok üléseivel kapcsolatos iratok  5  - 
 X114  Felkészítések, gyakorlatok  5  - 
 X115  Intézkedési tervek, munkajegyek  5  - 
 X116  Lakosság tájékoztatása  5  - 
X117 Gazdaságfelkészítés és mozgósítási feladatok ellátásával 

kapcsolatos iratok 
30 - 

X118 Munkacsoportokkal, ügyeleti szolgálatokkal kapcsolatos iratok 5 - 

X.2. Katasztrófavédelmi igazgatás 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 X201  Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelölése NS  HN 
 X202  Életvédelmi létesítmények fenntartása 10  - 
 X203  Életvédelmi létesítmények hasznosítása 10  - 
 X204  Rendkívüli intézkedések NS  HN 
 X205  Polgári védelmi terv NS  HN 
 X206  Polgári védelmi szervezet létrehozása (területi, települési, 

munkahelyi is) 
NS  HN 

 X207  Polgári védelmi felkészítési követelmények 10  - 
 X208  Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek 10  - 
 X209  Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása 30  - 
 X210  Polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség igazolása 10  - 
 X211  Polgári védelmi ügyeleti és jelentési feladatok 10  - 
 X212  Önkéntesek nyilvántartása 30  - 
 X213  Katasztrófavédelmi terv NS  HN 
 X214  Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtása NS  HN 
 X215  Katasztrófavédelmi gyakorlatok 10  - 
 X216  Veszélyelhárítási terv NS  HN 
 X217 Gazdasági-anyagi szolgáltatásokkal kapcsolatos vagyonelemek 

kijelölése, szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzőkönyv, 
kártalanítás 

NS  HN 

 X218  Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó 
szerződés 

NS  HN 

 X219  Védelmi bizottságok iratai NS  15 
 X220  Visszamaradó készletek 10  - 
 X221  Helyreállítási és újjáépítési ügyek NS  15 
 X222  Veszélyes ipari üzemek külső védelmi tervének készítésével és 

gyakoroltatásával, valamint a lakossági tájékoztató kiadványok 
készítésével kapcsolatos iratok 

NS  HN 

 X223  Települések veszélyeztetettségének felmérése 10  - 
 X224  Logisztikai feladatok ellátása 10  - 
 X225  Egyéni védőeszközökkel történő ellátási feladatok 10  - 
 X226  Létfontosságú anyagi javak védelme, kritikus infrastruktúra 

védelme 
30  - 
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 X227  A kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok 30  - 
 X228  Kitelepítéssel, kimenekítéssel, kiürítéssel, befogadással 

kapcsolatos iratok 
NS  HN 

 X229  Menekültek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatok 30  - 
 X230  Halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések 30  - 
 X231  Nemzetközi kapcsolatok és katasztrófa segítségnyújtás 10  - 
 X232  Lakosság tájékoztatása 10  - 

X.3. Fegyveres biztonsági őrség 

  
Irattári 

tételszám 

 
Tétel megnevezése 

Megőrzési 
idő 
(év) 

   
Lt. 

 X301  Fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működtetése, 
megszüntetése 

15  - 

 X302  Rendészeti ügyek  2  - 
 
 



A belügyminiszter 79/2012. (XII. 28.) BM rendelete

a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben a belügyminiszter

feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

37. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról szóló 24/2005. (VIII. 19.) NKÖM rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (3) bekezdése,

c) 3. § (3) bekezdése,

d) 4. § (3) bekezdése,

e) 5. § (3) bekezdése,

f) 6. § (3) bekezdése,

g) 7. § (3) bekezdése és

h) 8. § (3) bekezdése.

2. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl

szóló 28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet 17. §-a.

3. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról szóló 2/2005. (I. 24.) NKÖM rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (3) bekezdése,

c) 3. § (3) bekezdése,

d) 4. § (3) bekezdése,

e) 5. § (3) bekezdése,

f) 6. § (3) bekezdése,

g) 7. § (3) bekezdése és

h) 8. § (3) bekezdése.

4. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl

szóló 22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (3) bekezdése,

c) 3. § (3) bekezdése,

d) 4. § (3) bekezdése,

e) 5. § (3) bekezdése,

f) 6. § (3) bekezdése,

g) 7. § (3) bekezdése,

h) 8. § (3) bekezdése,

i) 9. § (3) bekezdése,

j) 10. § (3) bekezdése

k) 11. § (3) bekezdése és

l) 12. § (3) bekezdése.

5. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetõleg régészeti védõövezet kijelölésérõl szóló

17/2004. (VIII. 27.) NKÖM rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (3) bekezdése,

c) 3. § (3) bekezdése,

d) 4. § (3) bekezdése,

e) 5. § (3) bekezdése,
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f) 6. § (3) bekezdése,

g) 7. § (3) bekezdése,

h) 8. § (3) bekezdése és

i) 9. § (3) bekezdése.

6. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetõleg régészeti védettség megszüntetésérõl

szóló 15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (3) bekezdése,

c) 3. § (4) bekezdése,

d) 4. § (3) bekezdése,

e) 5. § (3) bekezdése,

f) 6. § (3) bekezdése,

g) 7. § (3) bekezdése,

h) 8. § (4) bekezdése és

i) 9. § (4) bekezdése.

7. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról szóló 17/2003. (XI. 5.) NKÖM rendelet 5. §

(2) bekezdése.

8. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetõleg régészeti védettség megszüntetésérõl

szóló 13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. § (5) bekezdése,

c) 3. § (4) bekezdése,

d) 4. § (4) bekezdése,

e) 5. § (4) bekezdése és

f) 6. § (5) bekezdése.

9. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetõleg régészeti védettség megszüntetésérõl

szóló 3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (3) bekezdése,

c) 3. § (3) bekezdése és

d) 4. § (3) bekezdése.

10. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl

szóló 1/2009. (I. 23.) OKM rendelet 39. §-a.

11. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl

szóló 22/2007. (III. 28.) OKM rendelet 18. §-a.

12. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl

szóló 2/2006. (VII. 19.) OKM rendelet 16. §-a.

13. § Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl

szóló 30/2005. (XII. 7.) NKÖM rendelet.

14. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A belügyminiszter 80/2012. (XII. 28.) BM rendelete

a régészeti lelõhely és a mûemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról

és a régészeti feltárás részletes szabályairól

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a), c), d), f) és j) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 9. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet hatálya a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.)

meghatározott régészeti lelõhelyek és mûemléki értékek védetté nyilvánítására, a Kötv. 71. § (1) bekezdésében

meghatározott nyilvántartás vezetésére, továbbá a régészeti feltárás Kötv.-ben, valamint a régészeti örökség és

a mûemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet)

nem szabályozott kérdéseire terjed ki.

2. A régészeti lelõhely és a mûemléki érték védetté nyilvánításának elõkészítése

2. § (1) A régészeti lelõhely és a mûemléki érték védetté nyilvánítása (a továbbiakban együtt: védetté nyilvánítás) a Budapest

Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ

szervezeti egységénél (a továbbiakban: örökségvédelmi iroda) kezdeményezhetõ.

(2) A védetté nyilvánítás elõkészítését az örökségvédelmi iroda hivatalból is megindíthatja. A hivatalból megindítandó

elõkészítésekre a régészeti örökség és mûemléki érték védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)

utasítást adhat az örökségvédelmi irodának.

(3) A védetté nyilvánításra vonatkozó kezdeményezésekrõl és a hivatalból indítandó elõkészítésekrõl az örökségvédelmi

iroda havonként tájékoztatja a minisztert.

(4) A miniszter a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás alapján dönt a védetté nyilvánítás megtagadásáról,

amennyiben védetté nyilvánítási dokumentáció nélkül is megállapítható, hogy

a) a mûemlékké nyilvánításra vonatkozó kezdeményezés nyilvánvalóan nem mûemléki értékre vonatkozik;

b) a kezdeményezés olyan régészeti lelõhely védetté nyilvánítására vonatkozik, amelynek kiemelt vagy fokozott

védettségét korábban megszüntették.

(5) A miniszter (4) bekezdés szerinti döntésérõl az örökségvédelmi iroda értesíti a védetté nyilvánítás kezdeményezõjét,

és az ügyben nem készít védetté nyilvánítási dokumentációt.

(6) Azokban az esetekben, amelyekben a miniszter nem tagadta meg a védetté nyilvánítást a (4) bekezdés szerint,

a védetté nyilvánítás elõkészítése során az örökségvédelmi iroda védetté nyilvánítási dokumentációt készít.

(7) Az örökségvédelmi iroda a (6) bekezdés szerinti esetben a Kötv. 14. §-a és 29. §-a szerinti értesítést megelõzõen

egyeztetést folytat le az illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalával

(a továbbiakban: járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal) az esetleges ideiglenes védelem alá helyezés tárgyában.

3. § (1) A régészeti lelõhely védetté nyilvánítási dokumentációja tartalmazza:

a) a régészeti lelõhely nyilvántartási számát;

b) a régészeti lelõhely földrajzi azonosító adatait, térképmellékleteket és fotódokumentációt;

c) a védetté nyilvánítás tudományos indokolását a védetté nyilvánítandó örökségi ingatlan elem értékeinek

megnevezésével, leírásával és az azonosításukra alkalmas adatokkal;

d) a régészeti lelõhely aktuális állapotának, esetleges veszélyeztetettségének leírását, további értékeinek feltárását

célzó kutatásokra tett javaslatot, a lelõhelyen korábban elvégzett régészeti feltárás esetén a feltárt részek

megjelölésével;

e) a régészeti lelõhelyre vonatkozó szakirodalmi, múzeumi, adattári dokumentumok megnevezését, azonosító

adatait, az alapvetõ információkat tartalmazó dokumentumok másolatát;

f) a régészeti lelõhely kijelölésre javasolt védõövezetét;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám 37633



g) a régészeti lelõhely és védõövezete fekvése szerinti ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám,

terület, mûvelési ág, tulajdonos, vagyonkezelõ) a védetté nyilvánítás elõkészítésének megindításához képest

30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap alapján, valamint az ingatlanügyi hatóság által hitelesített

térképmásolatot;

h) a fenntartható használat fõbb szempontjait;

i) a régészeti lelõhely védettségi fokozatára vonatkozó javaslatot és annak indokolását.

(2) A régészeti lelõhely védetté nyilvánításának elõkészítése során az örökségvédelmi iroda figyelembe veszi a régészeti

lelõhelyek nyilvántartásának adatait, továbbá – szükség esetén – a Magyar Nemzeti Múzeum, az illetékes megyei

hatókörû városi múzeum, valamint a gyûjtõkörrel rendelkezõ, gyûjtõterületében érintett területi múzeum adatait.

(3) Az örökségvédelmi iroda a dokumentáció készítése során igénybe veheti az adott szakterületen szakértelemmel

rendelkezõ személy, a Magyar Nemzeti Múzeum, az illetékes megyei hatókörû városi múzeum, vagy a gyûjtõkörrel

rendelkezõ, gyûjtõterületében érintett területi múzeum közremûködését.

(4) A védetté nyilvánítás elõkészítése során észrevételt tehetnek, és a dokumentációba – annak elkészülte után –

betekinthetnek mindazok, akik a védetté nyilvánítási eljárás megindításáról értesültek, valamint akiknek az adott

ingatlanra vonatkozó jogát a védelem érinti.

4. § (1) A mûemléki érték védetté nyilvánítási dokumentációja tartalmazza:

a) a mûemléki érték földrajzi azonosító adatait, térképmellékleteket és fotódokumentációt;

b) a védetté nyilvánítás tudományos indokolását a védetté nyilvánítandó mûemléki érték mindazon jellemzõi

megjelölésével, amelyek azt hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedõ

jelentõségûvé emelik;

c) a mûemléki érték és annak a történeti, mûvészeti, építészeti, mûszaki, tudományos értékeinek, illetve a jellemzõit

hordozó alkotórészeinek, tartozékainak, berendezési tárgyainak megnevezését, leírását és az azonosításra

alkalmas adatokat;

d) a mûemléki érték aktuális állapotának, esetleges veszélyeztetettségének leírását, további értékeinek feltárását

célzó kutatásokra tett javaslatot;

e) a mûemléki értékre vonatkozó szakirodalmi, múzeumi, adattári dokumentumok megnevezését, azonosító

adatait, az alapvetõ információkat tartalmazó dokumentumok másolatát;

f) a mûemléki érték kijelölésre javasolt mûemléki környezetét;

g) a mûemléki érték és környezete ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, mûvelési ág,

tulajdonos, kezelõ) a védetté nyilvánítás elõkészítésének megindításához képest 30 napnál nem régebbi hiteles

tulajdoni lap alapján, valamint az ingatlanügyi hatóság által hitelesített térképmásolatot;

h) a fenntartható használat fõbb szempontjait.

(2) Az örökségvédelmi iroda a dokumentáció készítése során igénybe veheti az adott szakterületen szakértelemmel

rendelkezõ személy közremûködését.

(3) A védetté nyilvánítás elõkészítése során észrevételt tehetnek, és a dokumentációba – annak elkészülte után –

betekinthetnek mindazok, akik a védetté nyilvánítási eljárás megindításáról értesültek, valamint akiknek az adott

ingatlanra vonatkozó jogát a védelem érinti.

5. § (1) Az örökségvédelmi iroda a miniszter által meghatározott ütemezés szerint terjeszti fel a védetté nyilvánítási

dokumentációkat a miniszterhez.

(2) A miniszter a hozzá felterjesztett dokumentáció alapján

a) a védetté nyilvánítás tárgyában rendeletet alkot,

b) a dokumentáció kiegészítését rendeli el, vagy

c) dönt a védetté nyilvánítás megtagadásáról.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az örökségvédelmi iroda a védetté nyilvánítási dokumentáció egy másolati

példányát megküldi a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak.

3. A régészeti örökséggel és a mûemléki értékekkel kapcsolatos nyilvántartás

6. § (1) A Kötv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartás adatait az örökségvédelmi iroda elektronikusan tárolja.

(2) A Kötv. 71. § (1) bekezdés a)–d) pontokban meghatározottakkal összefüggõ, az örökségvédelem szempontjából

fontos adatnak minõsülnek a 7–8. §-ban felsorolt adatok.

37634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám



(3) A régészeti, illetve a mûemléki védettség ténye fennállásának ingatlan-nyilvántartási feljegyzését az örökségvédelmi

iroda kezdeményezi.

7. § (1) A régészeti lelõhelyek nyilvántartása tartalmazza:

a) a régészeti lelõhely megnevezését, egyedi azonosító számát, a fekvése szerinti települést és a lelõhely településen

belüli sorszámát;

b) a régészeti lelõhely természetbeni elhelyezkedésének a különbözõ észlelési módszerekkel meghatározott

Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerû vektoros kiterjedéseit, körülhatárolását;

c) a lelõhely védettségére vonatkozó adatokat:

ca) az általános, kiemelt, fokozott vagy ideiglenes védettség megjelölését,

cb) a védettség keletkezésének idõpontját,

cc) a védettséget keletkeztetõ határozat vagy jogszabály számát,

d) azon ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, mûvelési ág), amelyek területén a lelõhely

fekszik;

e) a lelõhely védõövezetének b) és c) pont szerinti adatait;

f) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból legyûjthetõ, a lelõhely és a védõövezet kiterjedését lefedõ

vektoros állományt;

g) a lelõhely régészeti szempontú leírását, a régészeti emlékek vagy leletek adatait, így különösen

kormeghatározását, jellegét, elhelyezkedését, elõkerülési módját és idõpontját, a feltárásra és a kutatásra

vonatkozó adatokat, illetve forrásaikat, veszélyeztetettségét, állapotát, jelentõségét, valamint a 3. § (1) bekezdés

b)–e) pontjaiban meghatározottakat;

h) a lelõhelyre vonatkozó hatósági határozatok, szakhatósági állásfoglalások számát, keltét, jogerejét és az elrendelt

intézkedések tartalmát;

i) az örökségvédelmi bírságkategóriába történõ besorolást;

j) a védettség megszûnése esetén annak idõpontját és az arról rendelkezõ jogszabály számát.

(2) A nyilvántartás az (1) bekezdés d), valamint f)–h) pontja szerinti tartalmi követelményeket jogszabály vagy

szolgáltatási szerzõdés alapján más, jogszabály alapján vezetett nyilvántartás tartalmára hivatkozással, annak

közvetlen informatikai elérését biztosítva is teljesítheti.

(3) Az örökségvédelmi iroda az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott adatok nyilvántartásához a feltárásra

jogosult szervek szakmai adattárának adatait is felhasználhatja.

8. § (1) A mûemléki nyilvántartás tartalmazza:

a) a mûemlék, mûemléki terület megnevezését, törzsszámát és egyedi azonosító számát, a fekvése szerinti

települést és címet;

b) a mûemlék, mûemléki terület természetbeni elhelyezkedésének az EOV-rendszerhez illeszkedõ pontszerû,

vonalas létesítmény esetén a nyomvonal meghatározását, terület esetén annak vektoros kiterjedését,

körülhatárolását;

c) a védettségre vonatkozó adatokat:

ca) a mûemlék vagy mûemléki terület megjelölését,

cb) a védettség keletkezésének idõpontját,

cc) a védettséget keletkeztetõ határozat vagy jogszabály számát;

d) azon ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület), amelyek területén a mûemlék vagy

mûemléki terület fekszik;

e) a mûemlék, mûemléki terület leírását, azonosító fényképeit, valamint a 4. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában

meghatározottakat;

f) a mûemlék funkcióját;

g) a mûemlék tudományos kutatásának és feltárásának adatait, a 4. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglaltakat,

a mûemlék kutatásainak dokumentációit;

h) a mûemlékre vonatkozó hatósági határozatok, szakhatósági állásfoglalások számát, keltét, jogerejét és az

elrendelt intézkedések tartalmát;

i) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból legyûjthetõ, a mûemlék vagy a mûemléki terület kiterjedését

lefedõ vektoros állományt;

j) örökségvédelmi bírságkategóriába történõ besorolását.
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(2) A nyilvántartás (1) bekezdés d), valamint e)–j) pontja szerinti tartalmi követelményeket jogszabály vagy szolgáltatási

szerzõdés alapján más, jogszabály alapján vezetett nyilvántartás tartalmára hivatkozással, annak közvetlen

informatikai elérését biztosítva is teljesítheti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat ki kell egészíteni, ha a nyilvántartásban nem szereplõ, de a Kötv.

7. § 10. pontja értelmében a mûemléki értékhez tartozó alkotórész vagy tartozék kerül elõ.

9. § (1) Az örökségvédelmi iroda a nyilvántartásában szereplõ adataiból kérelemre adatot szolgáltat.

(2) A hatósági nyilvántartásban kezelt adatokért – a Kötv. 72. § (1a) bekezdésében meghatározott adatok kivételével –

igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(3) A díj mértéke legfeljebb öt adat esetén kérelmenként 2200 forint. Ötnél több adat esetén a díj tételenként 220 forinttal

növekszik. Ha az adatszolgáltatás valamely településrendezési eszköz elkészítéséhez szükséges, úgy a díjtétel

egységesen 5000 forint.

(4) A díjat az örökségvédelmi iroda bankszámlájára készpénzátutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell

befizetni.

(5) A díj megfizetését vagy – az (6) bekezdésre tekintettel – az illetékmentesség igazolását a kérelem benyújtásakor

igazolni kell.

(6) A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-ában

és 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában foglaltakat kell értelemszerûen

alkalmazni.

(7) A 7. § (1) bekezdés b), f) és g) pontjában meghatározott adatok szolgáltatását az örökségvédelmi iroda csak azoknak

a szerveknek nyújthatja, amelyek ezt jogszabályban meghatározott feladatuk ellátása érdekében kérik.

4. A régészeti feltárás részletes szabályai

10. § (1) Ezen alcím alkalmazásában

1. régészeti leletek elsõdleges feldolgozása: olyan mértékû feldolgozás, amely a leletek egyedi tisztítását, állagvédelmet

biztosító szükséges mértékû restaurálását, azonosítását, biztonságos tárolását és tudományos-szakmai hozzáférését

biztosítja;

2. régészeti leletek végleges elhelyezése: a régészeti feltárás során elõkerült régészeti leletanyag gyûjteményi

alapleltárba vétele és elhelyezése;

3. régészeti utómunka: a régészeti leletek teljes restaurálása, végleges elhelyezése és a régészeti feltárás és leletanyaga

tudományos feldolgozása;

4. területátadás: a régészeti feltárást követõen a munkaterület kivitelezési tevékenységre állapotrögzítõ

jegyzõkönyvvel történõ átadása a beruházónak;

5. területátvétel: a régészeti feltárást megelõzõen a földmunkával járó változtatással érintett munkaterületnek

régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítõ jegyzõkönyvvel történõ átvétele a beruházótól;

6. történeti településmag: a mai települések területén található, az eredeti, történelmi településszerkezetet tükrözõ,

maradandó emlékeket nagy mélységben és több rétegben megõrzõ, a település több évszázados múltját és

folyamatosságát mutató, jól lehatárolható, nagyobb, összefüggõ terület.

(2) Elõzetes régészeti dokumentációnak minõsül az öt évnél nem régebbi örökségvédelmi hatástanulmány, amennyiben

tartalmát és az elkészítéséhez alkalmazott módszereket tekintve megfelel az elõzetes régészeti dokumentáció fogalmi

feltételeinek, továbbá alkalmas az elvégzendõ régészeti feladatellátás formájának, idõ- és költségvonzatainak

meghatározására.

11. § Megelõzõ feltárás esetén a régészeti feltárás költségeire vonatkozó költségbecslést a feltárásra jogosult szerv az alábbi

tartalmi elemekkel készíti el:

a) a megelõzõ feltárás hatósági határozatban elõírt módszere,

b) a megelõzõ feltárás elõírt módszerének részét képezõ régészeti szolgáltatási tevékenységek,

c) a résztevékenységek egységnyi költsége mind területegység, mind idõegység alkalmazása esetén,

d) az egységre nem vetíthetõ résztevékenységek tételes költsége,
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e) az egységnyi költség mértékét befolyásoló tényezõk, így különösen: régészeti rétegek száma, régészeti emlékek

száma, kiterjedése, leletsûrûség,

f) járulékos (infrastrukturális, logisztikai) költségek.

12. § (1) A régészeti feltárást csak szakirányú mesterfokozattal vagy szakképzettséggel rendelkezõ régész vagy a régészet

tárgyban doktori fokozatot szerzett, a feltárást végzõ intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló

személy vezetheti.

(2) A régészeti feltárás vezetõjének – a mentõ feltárás kivételével – a feltárási engedély iránti kérelemben megjelölt

feladatellátáshoz szükséges speciális szakirányú ismeretekkel és megfelelõ feltárási gyakorlattal kell rendelkeznie.

Megfelelõ feltárási gyakorlatnak minõsül a szakirányú mesterfokozat vagy szakképzettség megszerzését követõen

az adott korszakot érintõ legalább három feltárás vezetõjeként vagy a feltárási dokumentációban megnevezett

munkatársként szerzett gyakorlat.

(3) A feltárásra jogosult szerv csak olyan személyt bízhat meg feltárás vezetésével, aki a korábbi tevékenysége során

jogszabályban meghatározott dokumentációs kötelezettségeit teljesítette.

(4) A feltárás vezetõjének az egyes feltárási munkafolyamatok elvégzésében történõ akadályoztatása esetén az

engedélyes köteles a helyettesítésrõl az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ módon gondoskodni.

13. § Az engedélyes köteles a feltárás vezetõje útján

a) a régészeti munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni, a feltárási munkálatokat a tudományos, mûszaki

és gazdaságossági követelményeknek megfelelõen a legnagyobb gondossággal és az engedélyben rögzített

feltételek betartásával irányítani,

b) a feltárási naplót naprakészen, a munkálatokkal egy idõben vezetni, munkaidõben a helyszínen õrizni,

c) a feltárási naplót úgy vezetni, hogy annak alapján a feltárás célkitûzései, addigi menete és eredményei követhetõk

legyenek,

d) a korszerû szakmai követelményeknek megfelelõ dokumentációt készíteni,

e) a feltárást követõen a munkaterületet a beruházónak átadni,

f) a feltárt régészeti örökség õrzésérõl, állagának ideiglenes megóvásáról és elsõdleges feldolgozásáról, valamint

a feltárás eredményének tudományos feldolgozásáról gondoskodni,

g) a feltárási munkálatok szünetelése esetén a feltárt részek ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról

gondoskodni,

h) a feltárás leletanyagának restaurálásában közremûködni,

i) a leletek elsõdleges nyilvántartásba vételét elvégezni és gyûjteményi alapleltárba vételében közremûködni.

14. § (1) A beruházáshoz kapcsolódó régészeti feltárás a területátvételt követõen kezdhetõ meg.

(2) Amennyiben a feltárás beépített ingatlanon vagy a telekhatáron álló épülettel közvetlenül szomszédos területen

– különösen történeti településmag területén – történik, akkor a területátvételi jegyzõkönyvnek ki kell térnie

a meglévõ épületrészek megõrzésének szempontjaira is. Ilyen esetben a régészeti feltárási módszerek és technikák

alkalmazása során figyelemmel kell lenni az építmények tartószerkezeti sajátosságaira.

(3) A területátvétel során régészeti munkavégzésre alkalmas állapotúnak minõsül a terület, ha

a) a beruházási területen belüli feltárandó régészeti lelõhely kijelölése – legfeljebb 50 méteres távolságban

elhelyezett, jól látható, egyértelmûen megjelölt karókkal – megtörtént, a kitûzött pontok koordinátáit tartalmazó

kitûzési jegyzõkönyvet és kitûzési vázrajzot papír alapon és EOV rendszerben készült digitális térkép (állomány)

formájában a feltárást végzõ szervnek a beruházó átadta;

b) megtörtént a fakitermelés, bozót-, nád-, cserjeirtás és a szántóföldi növényzet betakarítása vagy irtása;

c) építmény, építési vagy bontási hulladék, továbbá egyéb jelentõs méretû vagy mennyiségû tárgy nem található

a munkaterületen;

d) a közmûvezetékek terepi kijelölése megtörtént, leíró és térképes dokumentációját (beleértve – amennyiben

rendelkezésre áll – az EOV rendszerben készült állományt is) a feltárást végzõ szervnek a beruházó átadta, vagy –

amennyiben nincs közmûvezeték a területen, és annak védõtávolsága sem érinti a területet – arról a beruházó

nyilatkozatot tett a közmûszolgáltató nyilatkozata alapján a feltárást végzõ szervnek;

e) a tûzszerészeti vizsgálat megtörtént, annak minõségbiztosítási jegyzõkönyvét a feltárást végzõ szervnek a

beruházó átadta;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám 37637



f) a megelõzõ feltáráshoz kapcsolódóan földdepók létesítése szükséges, azok a régészeti feltárással érintett

területen kívül kijelölésre kerültek a feltárásra jogosult szerv javaslata alapján – a feltárásra vonatkozó

szerzõdésben meghatározott eltérõ rendelkezés hiányában – oly módon, hogy azok a régészeti lelõhely esetleges

nem ismert, a beruházás miatt a késõbbiekben feltárandó részeit ne fedjék el, ugyanakkor a feltárás helyszínétõl

ne legyenek a szükségesnél távolabb;

g) a beruházó biztosítja a feltárandó terület megközelíthetõségét a feltárást végzõ szerv számára.

15. § (1) A régészeti feltárásra alkalmas napnak minõsül az a munkanap, amelyen az idõjárási és a talajviszonyok, továbbá

az egyéb körülmények nem akadályozzák meg a feltárási tevékenységet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel régészeti feltárásra nem alkalmas különösen az a nap, amelyen

a) hõségriadó elrendelésére kerül sor;

b) a csapadék mennyisége vagy jellege megakadályozza a feltárási tevékenységet;

c) a talaj fagyott állapota, nedvességtartalma, a belvíz vagy a talajvíz szintje megakadályozza a feltárási

tevékenységet.

(3) A régészeti feltárásra alkalmas és alkalmatlan napokat a feltárási naplóban rögzíteni kell, ezt a járási építésügyi

és örökségvédelmi hivatal ellenõrzi, és vita esetén dönt.

16. § (1) Régészeti leletet csak mûködési engedélyében meghatározott régészeti gyûjtõkörrel és gyûjtõterülettel rendelkezõ

múzeum fogadhat be véglegesen a saját gyûjteményébe.

(2) Amennyiben a feltárást nem az (1) bekezdés szerinti múzeum végezte, a feltárások leletanyaga a teljes tudományos

feldolgozásig, legfeljebb azonban a feltárás befejezésétõl számított öt évig az engedélyes õrzésében maradhat.

Ezt követõen az engedélyes a restaurált és tudományosan feldolgozott leletanyagot – a befogadó múzeum

alapleltárába vételre elõkészítve – köteles átadni a feltárási engedélyben a leletanyag befogadójaként megjelölt

múzeumnak.

(3) A befogadó múzeumot illeti meg a végleges leletelhelyezés költségeinek megfelelõ összeg, amely a befogadott

leletek mennyiségével arányos egyszeri költségek, különösen a gyûjteményi alapleltárba vétel és a raktárkapacitás

bõvítésének fedezetére szolgál.

5. A régészeti lelõhely elfedése

17. § (1) Régészeti lelõhely elfedése esetén ezen alcím rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a Kötv. és a Korm. rendelet

szabályai szerint az érintett régészeti lelõhely, lelõhelyrész vagy régészeti emlék megóvását az azt takaró megfelelõ

földréteg nem biztosítja.

(2) Elfedésre olyan mûszaki megoldás alkalmazható, amely biztosítja a lelõhely tartós állapotmegóvását mind a

kivitelezés során jelentkezõ, mind a kivitelezés megvalósulása után fellépõ fizikai és kémiai hatásoktól.

(3) Elfedésre alkalmazható mûszaki megoldás különösen a bolygatatlan régészeti rétegek és a kivitelezéssel érintett

rétegek elválasztása

a) szigetelõréteggel,

b) teherelosztó szerkezettel vagy

c) teherelosztásra alkalmas anyagú, vastagságú és szilárdságú takaróréteggel.

(4) Az elfedés során alkalmazandó megoldás kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az adott helyszín talajtani és egyéb

környezeti viszonyaira, a beruházás kiviteli terveire, valamint a régészeti lelõhely jellegére.

(5) A Kötv., a Korm. rendelet és e rendelet alkalmazásában a (3) bekezdésben meghatározottak közül elfedésnek csak az

a megoldás minõsül, amelynek célja az érintett régészeti lelõhely, lelõhelyrész vagy régészeti emlék megóvása.

Nem minõsülnek elfedésnek az egyéb célok érdekében végzett – különösen a beruházás során megvalósítandó

építmény teherhordó szerkezetének kialakítását szolgáló – hasonló munkálatok. Amennyiben az építmény

teherhordó szerkezetének kialakítását szolgáló mûszaki megoldás megfelel a (2) és a (3) bekezdésben foglaltaknak,

elfedésre szolgáló mûszaki megoldást nem kell alkalmazni.

(6) Az elfedés régészeti megfigyelését végzõ régész köteles az elfedést megelõzõ termõréteg-letermelést is figyelemmel

kísérni, és amennyiben a régészeti leletek jelentkezésének az elõzetes régészeti dokumentáció, illetve a

próbafeltárások során meghatározott felsõ síkjánál magasabban kerül elõ régészeti lelet vagy emlék, annak feltárását

a régészeti megfigyelés keretén belül elvégezni.
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6. A régészeti feltárások dokumentálása

18. § (1) Minden feltárásról jelentést kell készíteni, amely az 1. mellékletben meghatározott tartalmú lelõhely-bejelentõ

adatlapból, valamint szöveges ismertetésbõl és helyszínrajzból áll.

(2) Az adatlapot minden lelõhelyrõl külön kell kitölteni.

(3) A szöveges ismertetés tartalmazza:

a) engedélyhez kötött feltárás esetén a feltárási engedély számát vagy az arra történõ utalást, hogy a feltárás nem

tartozik az engedélyezési körbe,

b) a lelõhely nyilvántartási azonosítóját,

c) a feltárás menetét,

d) a feltárt terület nagyságát,

e) a leletek elhelyezését,

f) a lelõhely feltárás utáni állapotáról szóló adatokat,

g) az alkalmazott módszereket, továbbá

h) az elõkerült leletek összefoglaló ismertetését és a feldolgozástól várható tudományos eredményeket.

(4) A feltárás vezetõje a jelentésben javaslatot tehet a feltárás folytatására, valamint a feltárt terület védetté nyilvánítására

vagy a védettség feloldására.

(5) A jelentés egy példányát abban az intézményben kell elhelyezni, amelyik a feltárási engedélyt kapta. A jelentés

további egy-egy példányát a feltárás befejezését követõ harminc napon belül meg kell küldeni a járási építésügyi és

örökségvédelmi hivatalnak, az örökségvédelmi irodának, a Magyar Nemzeti Múzeumnak, valamint a megyei hatókörû

városi múzeumnak, amennyiben a feltárást más feltárásra jogosult szerv végezte.

19. § (1) Minden feltárásról magyar nyelvû, a legkisebb bontási egységeken (jelenség, réteg) alapuló dokumentációt kell

készíteni.

(2) A dokumentáció tartalmazza:

a) a feltárási naplót,

b) a bontási egységekre vonatkozó adatlapokat,

c) a munkálatok során készült valamennyi feljegyzést,

d) a feltárt régészeti jelenségeket és azok környezetét megörökítõ fényképet, méretarányos helyszín-, alap- és

metszetrajzot, koordinátás térképet, valamint mindezek listáit, továbbá

e) bármilyen technikával rögzített adatot és a leletanyag elsõdleges feldolgozásáról szóló beszámolót.

(3) A feltárási naplóban rögzíteni kell a területátvétel és a területátadás tényét.

(4) A feltárási napló napi bejegyzése két részbõl áll. Az elsõ rész az idõpontot, a munkások létszámát, a feltárás menetét

befolyásoló körülményeket, a második rész a szakmai megfigyeléseket, feljegyzéseket tartalmazza.

(5) A dokumentáció eredeti példányát annál a feltárásra jogosult szervnél kell elhelyezni, amelyik a feltárási engedélyt

kapta. További egy-egy – papír alapú – másolati példányát a feltárás befejezésétõl számított egy éven belül meg kell

küldeni a járási és építésügyi örökségvédelmi hivatalnak, az örökségvédelmi irodának, a Magyar Nemzeti Múzeumnak,

valamint a megyei hatókörû városi múzeumnak, amennyiben a feltárást más feltárásra jogosult szerv végezte.

Amennyiben a feltárást végzõ nem azonos a leletanyagot befogadó múzeummal, úgy egy további példányt a

leletbefogadási eljárás keretében a feltárást végzõ szerv átad a befogadó múzeumnak. Amennyiben a feltárás

végzéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges, a dokumentációt az illetékes környezetvédelmi,

természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek is meg kell küldeni.

7. A régészeti lelõhely feltárást követõ védelme

20. § (1) A feltárás befejezése után az építési helyszín kivitelezési tevékenység végzésére való alkalmassá tétele, illetve az

ingatlan rendeltetésszerû és biztonságos, az élet- és balesetvédelmi elõírásoknak megfelelõ használatához szükséges

tereprendezési munkák elvégzése megelõzõ és mentõ feltárás esetén a beruházó, tervásatás esetén a feltárást végzõ

szerv feladata.

(2) Amennyiben a megelõzõ feltárást szükségessé tevõ beruházás bármilyen okból meghiúsul, vagy szünetelésének

idõtartama a feltárás felfüggesztésétõl vagy befejezésétõl számítva meghaladja az egy évet, a beruházó köteles

a feltárt régészeti emlékeknek a hatóság által elõírt állagmegóvásáról, az ingatlan korábbi használatának megfelelõ

állapotot helyreállító tereprendezési munkák elvégzésérõl gondoskodni.
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(3) Ha a beruházás vagy a feltárás munkálatainak harminc napot meghaladó szünetelésére a feltárást végzõ szervnek fel

nem róható okból kerül sor, a feltárt részek ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról, õrzésérõl a feltárást végzõ

szerv a beruházó költségére köteles gondoskodni.

(4) A feltárási naplóhoz csatolni kell a munkaterületnek a területátvétel idején meglévõ állapotát rögzítõ jegyzõkönyvet,

valamint a feltárás befejezése után a területátadásról szóló jegyzõkönyvet. A területátvétel és a területátadás tényét

a feltárási naplóban is rögzíteni kell.

8. A fémkeresõvel végzett régészeti kutató tevékenység

21. § (1) Fémkeresõ mûszer használata régészeti célú kutató tevékenységnek minõsül, ha annak célja régészeti lelet vagy

régészeti lelõhely felkutatása.

(2) Régészeti lelõhelyen fémkeresõ mûszer használata feltárási engedélyhez kötött régészeti feltárásnak minõsül.

(3) Régészeti lelõhelyen kívül fémkeresõvel végzett régészeti célú kutató tevékenység csak feltárásra jogosult szerv

megbízásából, a feltárásra jogosult szerv névre szóló igazolásának birtokában végezhetõ.

(4) A feltárásra jogosult szerv a gyûjtõterületének meghatározott részére adhat megbízást. A megbízás kiadása elõtt a

feltárásra jogosult szerv köteles egyeztetni valamennyi olyan feltárásra jogosult szervvel, amelynek gyûjtõterületét

a megbízás szerinti terület érinti.

(5) A feltárásra jogosult szerv fémkeresõvel végzett régészeti célú kutató tevékenységre annak adhat megbízást, aki

a) a régészeti leletekkel kapcsolatos alapvetõ ismereteket elsajátította, és

b) nyilatkozott arról, hogy a megbízást megelõzõ egy évben a régészeti örökséggel összefüggésben szabálysértési

vagy büntetõjogi felelõsségét nem állapították meg, továbbá vele szemben örökségvédelmi bírságot nem

szabtak ki.

(6) A feltárásra jogosult szerv fémkeresõvel végzett régészeti célú kutató tevékenység végzésére megbízást a jogerõs

döntéstõl számított egy év idõtartamban nem adhat annak, akit a régészeti örökséggel összefüggésben elkövetett

szabálysértés vagy bûncselekmény miatt elmarasztaltak, vagy vele szemben örökségvédelmi bírságot szabtak ki.

(7) A feltárásra jogosult szerv köteles a fémkeresõvel végzett régészeti célú kutató tevékenység végzésére vonatkozó

megbízást azonnali hatállyal felmondani, ha

a) a megbízott az (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot valótlan tartalommal tette meg,

b) a megbízott szabálysértési vagy büntetõjogi felelõsségét a régészeti örökséggel összefüggésben

megállapították,

c) a megbízottal szemben a régészeti örökséggel összefüggésben örökségvédelmi bírságot szabtak ki.

(8) Ha a fémkeresõ mûszerrel végzett tevékenység során régészeti lelet kerül elõ, a Kötv. 24. § (1)–(3) bekezdésének

megfelelõ alkalmazásával kell eljárni.

9. Mentõ feltárás

22. § (1) A mentõ feltárások elvégzésére a megyei hatókörû városi múzeum éves költségvetésében kell keretet biztosítani.

(2) A megyei hatókörû városi múzeum a mentõ feltárás megkezdésétõl számított tizenöt napon belül javaslatot tehet

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak a terület ideiglenes védetté nyilvánítására.

10. A régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének szabályai

23. § (1) A régészeti feltárás esetén kívül elõkerült régészeti leletet, lelõhelyet a feltárásra jogosult szerv a lelõhely-bejelentõ

adatlapon köteles a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak és az örökségvédelmi irodának bejelenteni.

(2) Régészeti lelõhely vagy lelet megtalálóját elismerõ oklevél és tárgyi ajándék vagy a lelõhely, lelet tudományos

jelentõségével arányos pénzjutalom illeti meg. Az elismerést a miniszter adja át.

(3) Nem adható jutalom a megtalálónak, ha a Kötv. 24. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének vagy az e rendelet

21. § (3) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget. Ilyen esetben a jutalom a bejelentõt illeti.

(4) A nemesfémbõl készült vagy drágakövet tartalmazó lelet után kifizetendõ pénzjutalom mértékét a lelet nemesfém-,

illetve drágakõtartalma napi piaci értékének figyelembevételével kell megállapítani.

(5) A jutalom összegét a miniszter állapítja meg.

(6) A lelet elhelyezésére a Korm. rendelet szabályait megfelelõen kell alkalmazni.
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11. A régészeti feltárásokra vonatkozó szakmai szempontok

24. § A Magyar Nemzeti Múzeum a feltárásra jogosult szervekkel és szakmai szervezetekkel egyeztetve, a miniszter

egyetértésével – a Korm. rendelet alapján a miniszter által a nagyberuházások tekintetében nyilvánosságra hozott

szakmai szempontokra is figyelemmel – megállapítja, a honlapján nyilvánosságra hozza, és minden év április 15-ig

aktualizálja

a) az elõzetes régészeti dokumentáció elkészítésére, a régészeti feltárás folytatására és a korszerû szakmai

követelményeknek megfelelõ dokumentációjának készítésére, az elsõdleges leletfeldolgozásra, a leletanyag

végleges elhelyezésére, feldolgozására vonatkozó szakmai szempontokat,

b) a régészeti leletek elhelyezésével és gondozásával kapcsolatos költségek kalkulációja készítésének szempontjait,

c) az olyan, sûrû beépítésû, intenzíven közmûvesített városi területeken (különösen a történeti településmagokon

belül) folytatott régészeti kutatás, amely a városok intenzíven, több rétegben, nagy mélységben, bonyolult

rétegviszonyok között jelentkezõ településszerkezeti elemeire, az egymásra települt különbözõ régészeti

korszakok emlékeire irányul (városi régészeti feltárás) vonatkozásában irányadó speciális szempontokat az a) és

b) pontokban meghatározottak szerinti bontásban.

12. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatást az örökségvédelmi iroda a rendelet hatálybalépése idõpontjában

folyamatban lévõ elõkészítések tekintetében 2013. június 30-ig teljesíti.

(3) Hatályát veszti

a) a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet 2. §

1. pontja és 3–5. §-a;

b) a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes

szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet.

(4) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 80/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

Lelõhely-bejelentõ adatlap adattartalma

1. A lelõhely megjelölése

1.1. Megye, város, település neve, kerület, utca, házszám

1.2. Nyilvántartási azonosító száma

2. A lelõhely neve(i)

3. A lelõhely pontos helye

3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája

3.2. A térképlap száma

3.3. Helyrajzi szám(ok)

3.4. Földrajzi leírás

3.5. A helymeghatározás pontossága

4. A lelõhelyen talált régészeti jelenségek adatai (jellege, kora)

5. A lelõhely állapota

6. A lelõhely veszélyeztetettsége
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7. A lelõhely ismertsége

8. A lelõhelyen végzett tevékenység

9. A leleteket fogadó múzeum

10. A bejelentõ természetes személyazonosító adatai

11. Megjegyzés

12. A bejelentés kelte

Az emberi erõforrások minisztere 53/2012. (XII. 28.) EMMI rendelete

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a 2011/62/EU irányelv átültetése érdekében

történõ módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi

XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés a) és f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló

53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.)

ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 53/2004. ESZCSM rendelet) 3. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés alkalmazása során, ha a gyógyszert a nagykereskedõ egy másik nagykereskedõtõl szerzi be, akkor

saját maga meggyõzõdik arról, hogy a beszállító nagykereskedõ követi-e a helyes forgalmazási gyakorlat elveit és

iránymutatásait. Ennek keretében meggyõzõdik arról is, hogy a beszállító nagykereskedõ rendelkezik-e

nagykereskedelmi engedéllyel. Ha a gyógyszert a nagykereskedõ a gyártótól vagy importõrtõl szerzi be, akkor

meggyõzõdik arról, hogy a gyártó vagy importõr rendelkezik-e gyártási engedéllyel. Ha a gyógyszer beszerzése

közvetítés útján történik, a nagykereskedõnek ellenõriznie kell, hogy az érintett közvetítõ teljesíti-e az e rendeletben

foglalt követelményeket.”

2. § (1) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 5. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában említett minõségbiztosítási rendszernek a nagykereskedelmi tevékenység

vonatkozásában meg kell határoznia a felelõsségi köröket, a folyamatokat és a kockázatkezelési intézkedéseket.”

(2) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A tevékenységi engedélyben meg kell jelölni a nagykereskedelmi tevékenységnek helyet adó telephelyet és

létesítményt.”

3. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A GYEMSZI a tevékenységi engedélyben szereplõ adatokat rögzíti és naprakészen tartja az Európai

Gyógyszerügynökség által mûködtetett uniós adatbázisban. Az Európai Bizottság vagy bármely EGT tagállami

hatóság kérésére a GYEMSZI tájékoztatást ad az egyedi engedélyekre vonatkozó információkról.”
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4. § (1) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nagykereskedõ gondoskodik)

„e) az általa nem megfelelõ minõségûnek ítélt forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer hibájának és gyártási

számának a GYEMSZI számára történõ jelentésérõl, és a fogadott vagy számára kínált hamisítottnak ítélt gyógyszerre

vonatkozó információnak a GYEMSZI és az eredeti gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja részére történõ

haladéktalan jelentésérõl;”

(2) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) EGT tagállamon kívüli országba irányuló nagykereskedelmi forgalmazás esetén nem szükséges, hogy a gyógyszer

EGT tagállamban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezzen.

(8) Abban az esetben, ha a gyógyszer EGT tagállamon kívülrõl nem az EGT területén történõ forgalomba hozatali céllal

kerül behozatalra, a nagykereskedõnek gondoskodnia kell arról, hogy a gyógyszert kizárólag az érintett

EGT tagállamon kívüli országban a nagykereskedõ részére történõ gyógyszerforgalmazásra vagy a gyógyszernek

a nagykereskedõ részére történõ átadására engedéllyel rendelkezõ vagy arra jogosult személytõl szerezze be.

(9) A nagykereskedõ tevékenysége során köteles figyelembe venni az Európai Bizottság helyes forgalmazási

gyakorlatról szóló iránymutatásában foglaltakat, valamint a felelõsségi köröket, a folyamatokat és a kockázatkezelési

intézkedéseket meghatározó minõségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie.”

5. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) A nagykereskedõ vagy a gyógyszerközvetítõ helyszíni ellenõrzése esetén a GYEMSZI jegyzõkönyvet vesz fel,

és ezt követõen elkészíti az inspekciós jelentés tervezetét, melynek egy példányát a nagykereskedõnek vagy

a gyógyszerközvetítõnek megküldi. A nagykereskedõ vagy a gyógyszerközvetítõ az inspekciós jelentés tervezetében

foglaltakra annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül észrevételt tehet.

(2) A GYEMSZI a végleges inspekciós jelentést az észrevétel kézhezvételétõl számított 15 napon belül megküldi

a nagykereskedõ vagy a gyógyszerközvetítõ részére.

(3) A nagykereskedõ vagy a gyógyszerközvetítõ az inspekciós jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésének

módjáról és határidejérõl a végleges inspekciós jelentés kézhezvételtõl számított 30 napon belül értesíti a GYEMSZI-t.

(4) A (2) bekezdésben említett inspekciós jelentés megküldését, vagy – amennyiben arra sor kerül – a (3) bekezdésben

említett értesítést követõen, de legkésõbb az (1) bekezdésben említett ellenõrzés elvégzésétõl számított 90 napon

belül a GYEMSZI az ellenõrzött egység részére tanúsítványt állít ki arról, hogy az ellenõrzött egység helyes forgalmazási

gyakorlatot alkalmaz, ha megállapítható, hogy az érintett betartja a helyes forgalmazási gyakorlat alapelveit és

iránymutatásait. A tanúsítványokat a GYEMSZI rögzíti az Európai Gyógyszerügynökség által mûködtetett uniós

adatbázisban.”

6. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet a következõ 20/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Gyógyszerközvetítés
20/B. § (1) A GyT 1. § 40. pontja szerinti gyógyszerközvetítés során csak valamely EGT tagállam hatósága vagy

az Európai Bizottság által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert lehet közvetíteni.

(2) A gyógyszerközvetítés során a 9. § (1) bekezdés c), e) és g) pontja, valamint (8) bekezdése megfelelõen

alkalmazandó.

(3) A Magyarország területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ gyógyszerközvetítõk legkésõbb tevékenységük

megkezdésekor bejelentik a GYEMSZI részére nevüket, cégnevüket, lakóhelyüket vagy székhelyüket. Az ezen

adatokban bekövetkezett változásokról a GYEMSZI-t haladéktalanul értesíteni kell.

(4) A GYEMSZI a (3) bekezdésben szereplõ adatokat a gyógyszerközvetítõ által a tevékenység megszüntetésérõl tett

bejelentést követõ 5 év elteltével törli.”

7. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet a 21. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Záró rendelkezések”

8. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 21. § (4) bekezdése a következõ d)–e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„d) 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 irányelv 1. cikk 16–19. és 21. pontjának,
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e) a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történõ módosításáról szóló 2012. október 25-i

2012/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának”

(való megfelelést szolgálja.)

9. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § Hatályát veszti az 53/2004. ESZCSM rendelet

a) 2. § (2) bekezdés f) pontja,

b) 15. § (2) bekezdése.

2. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

11. § Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló 44/2005. (X. 19.)

EüM rendelet (a továbbiakban: 44/2005. EüM rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Gyógyszer gyártására jogosító engedély (a továbbiakban: gyógyszergyártási engedély) szükséges gyógyszer,

a köztes termék, illetve vizsgálati készítmény teljes vagy részleges elõállításához, készleteinek szétosztásához,

csomagolásához, minõség-ellenõrzéséhez, forgalomba hozatal céljából való felszabadításához, továbbá a nem

az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött

nemzetközi szerzõdés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást nem élvezõ államból (a továbbiakban: harmadik

ország) történõ importjához, illetve kizárólag exportra történõ elõállításához.”

12. § A 44/2005. EüM rendelet 2. §-a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A GYEMSZI a gyógyszergyártási engedélyben szereplõ adatokat rögzíti az Európai Gyógyszerügynökség

(a továbbiakban: Ügynökség) által mûködtetett uniós adatbázisban.”

13. § A 44/2005. EüM rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A gyógyszergyártási engedély jogosultja a Gytv. 4. § (8) bekezdésében foglaltakon túl

a) betartja a gyógyszerekre, hatóanyagokra és segédanyagokra vonatkozó helyes gyártási gyakorlat elveit és

iránymutatásait;

b) lehetõvé teszi a meghatalmazott személy e rendeletben és a gyógyszerek minõségbiztosítása érdekében

meghatalmazott személy képesítési feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatainak ellátását;

c) biztosítja a gyártáshoz és minõség-ellenõrzéshez szükséges személyzetet;

d) garantálja, hogy a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereket a hatályos jogszabályokban foglaltaknak

megfelelõen értékesíti;

e) a gyógyszer gyártásával összefüggõ minõségi kifogásokról negyedévente minõségi jelentést küld a GYEMSZI-nek;

f) azonnal tájékoztatja a GYEMSZI-t, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt és a forgalombahozatali engedély jogosultját,

amennyiben tudomására jut, hogy a gyártási engedélyének hatálya alá tartozó gyógyszereket hamisítják vagy

feltehetõen hamisítják, függetlenül a gyógyszer forgalmazásának formájától;

g) ellenõrzi, hogy azokat a gyártókat, importõröket vagy forgalmazókat, akiktõl a hatóanyagokat beszerzi,

a letelepedésük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkezõ hatóságánál bejegyezték-e;

h) ellenõrzi a hatóanyagok és segédanyagok eredetiségét és minõségét.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során a gyógyszergyártási engedély jogosultja csak olyan hatóanyagot

használhat fel, amelyet a hatóanyagok helyes gyártási gyakorlata alapján gyártottak és a hatóanyagok helyes

forgalmazási gyakorlatának megfelelõen forgalmaztak. Ennek érdekében a gyógyszergyártási engedély jogosultjának

a hatóanyagok gyártójának és forgalmazóinak gyártási és forgalmazási létesítményeiben végzett vizsgálatok révén

ellenõriznie kell, hogy a hatóanyagok gyártója és forgalmazói eleget tesznek-e az Európai Bizottság iránymutatásaiban

és rendeletében foglalt helyes gyártási gyakorlatnak és az Európai Bizottság iránymutatásai szerinti helyes

forgalmazási gyakorlatnak. Ezen ellenõrzést a gyártási engedély jogosultja saját maga, vagy – a jogszabály alapján

fennálló felelõsségét nem érintve – az õ nevében valamely személy szerzõdés alapján végzi.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során a gyógyszergyártási engedély jogosultjának a helyes gyártási gyakorlat

megfelelõ szabályainak betartása által biztosítania kell, hogy a segédanyagok alkalmasak legyenek a gyógyszerekben

való felhasználásra. A segédanyagok tekintetében a helyes gyártási gyakorlat szabályait az Európai Bizottság
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iránymutatásaival összhangban végzett kockázatelemzés alapján kell megállapítani. A kockázatelemzés során

figyelembe kell venni a megfelelõ minõségbiztosítási rendszerek követelményeit, a segédanyagok forrását és

tervezett felhasználását, valamint a minõségi hiányosságok korábbi eseteit. A gyógyszergyártási engedély

jogosultjának biztosítania kell, hogy az ily módon megállapított megfelelõ helyes gyártási gyakorlatot alkalmazzák.

A gyártási engedély jogosultjának a meghozott intézkedéseket dokumentálnia kell.”

14. § (1) A 44/2005. EüM rendelet 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 3. § (2) bekezdésén túl hatóanyag harmadik országból csak akkor hozható be, ha a hatóanyagok gyártása olyan,

a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó elõírásoknak megfelelõen történt, amelyek egyenértékûek az Európai

Bizottság iránymutatásaiban és rendeletében foglalt helyes gyártási gyakorlat szabályaival.”

(2) A 44/2005. EüM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 3. § (2) bekezdésén túl hatóanyag harmadik országból csak az alábbi feltételek teljesülése esetén hozható be:

a) a hatóanyagok gyártása olyan, a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó elõírásoknak megfelelõen történt, amelyek

egyenértékûek az Európai Bizottság iránymutatásaiban és rendeletében foglalt helyes gyártási gyakorlat szabályaival,

és

b) a hatóanyagokat az exportáló harmadik ország hatáskörrel rendelkezõ hatóságától származó írásos nyilatkozat

kíséri, amely igazolja, hogy:

ba) az exportált hatóanyagot gyártó üzemre a helyes gyártási gyakorlatot illetõen olyan szabványok alkalmazandóak,

amelyek legalább egyenértékûek az Európai Bizottság iránymutatásaiban és rendeletében foglalt szabályokkal,

bb) a szóban forgó gyártó üzem rendszeres, részletes és dokumentált ellenõrzés alatt áll, hatékonyan érvényesíti

a helyes gyártási gyakorlat követelményeit és ennek érdekében ismétlõdõ és bejelentés nélküli vizsgálatokat is

lefolytat, és

bc) amennyiben a szabványok megsértését tapasztalja, az ezzel kapcsolatos információkat az exportáló harmadik

ország hatósága haladéktalanul átadja a GYEMSZI részére.”

(3) A 44/2005. EüM rendelet 4. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Hatóanyag harmadik országból történõ behozatala során nincs szükség a (4) bekezdés b) pontja szerinti

nyilatkozatra, amennyiben az exportáló ország szerepel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi

kódexérõl szóló 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 111b. cikke alapján hozott

bizottsági határozatok szerint létrejövõ jegyzékben.

(6) Amennyiben a gyógyszerek hozzáférhetõségével összefüggõ okból az szükséges, a GYEMSZI eltekinthet

a (4) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat bemutatásától, amennyiben a kivitel céljából hatóanyagot elõállító

harmadik országbeli üzemben valamely EGT tagállam hatósága ellenõrzést hajtott végre, és megállapították, hogy

a gyártóhely megfelel a helyes gyártási gyakorlat Európai Bizottság iránymutatásaiban és rendeletében foglalt

követelményeinek. Az e bekezdés alapján adott mentesség idõtartama nem lehet hosszabb, mint az EGT tagállam

valamely hatósága által kiállított tanúsítvány érvényessége. A GYEMSZI e bekezdés alkalmazásáról haladéktalanul

tájékoztatja az Európai Bizottságot.”

15. § A 44/2005. EüM rendelet a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A.§ (1) Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ hatóanyag importálóknak, gyártóknak és

forgalmazóknak a Gytv. 22. § (2) bekezdése szerinti bejelentése az alábbi adatokat tartalmazza:

a) név vagy cégnév és állandó cím,

b) az importálni, gyártani vagy forgalmazni kívánt hatóanyagok telephelyek szerinti felsorolása,

c) a tevékenységhez igénybevett helyiségek és mûszaki berendezések részletes bemutatása.

(2) A GYEMSZI-t évente tájékoztatni kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel során közölt adatokban

bekövetkezett változásokról. Bármely olyan változást, amely a gyártott, importált vagy forgalmazott hatóanyagok

minõségét vagy biztonságát befolyásolhatja, haladéktalanul be kell jelenteni.”

16. § A 44/2005. EüM rendelet 5. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdés szerinti gyártásellenõrzés elvégzésétõl számított 90 napon belül a GYEMSZI az ellenõrzött egység

részére tanúsítványt állít ki arról, hogy az ellenõrzött egység helyes gyártási gyakorlatot alkalmaz, amennyiben

az ellenõrzés eredménye azt mutatja, hogy az érintett betartja a helyes gyártási gyakorlat alapelveit és

iránymutatásait. Ha a GYEMSZI az ellenõrzéseket az Európai Gyógyszerkönyv monográfiáival kapcsolatos tanúsítási

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám 37645



eljárás részeként végzi el, errõl is tanúsítványt állít ki. A tanúsítványokat a GYEMSZI rögzíti az Ügynökség által

mûködtetett uniós adatbázisban.”

17. § A 44/2005. EüM rendelet 6. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„f) az Európai Parlament és a Tanács 2011/62/EU irányelve (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek

közösségi kódexérõl szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerû ellátási láncba való

bekerülésének megakadályozása tekintetében történõ módosításáról, 1. cikk 2. pont, 4-6. pont, 10. pont és 21. pont.”

18. § (1) A 44/2005. EüM rendelet

a) 1. § (4) bekezdés a) pontjában a „GYEMSZI” szövegrész helyébe a „Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és

Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

(a továbbiakban: GYEMSZI)” szövegrész helyébe a „GYEMSZI” szöveg

lép.

(2) A 44/2005. EüM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalt” szövegrész helyébe

a „rendõrséget” szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a 44/2005. EüM rendelet 5. § (1) bekezdése.

3. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

20. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

(a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 2. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„24. gyógyszeranyag: eredetétõl függetlenül bármely gyógyszerben elõforduló anyag, amely lehet

a) emberi eredetû, így különösen emberi vér és vérkészítmény,

b) állati eredetû anyag, így különösen mikroorganizmus, egész állat, állatok szervrésze, állati váladék, méreganyag,

kivonat, vérkészítmény,

c) növényi eredetû anyag, így különösen mikroorganizmusok, növény, növény részei, növényi váladék, kivonat, vagy

d) vegyi eredetû anyag, így különösen elemek, természetes körülmények között elõforduló vegyi anyag és kémiai

reakciókkal, illetve szintézissel elõállított vegyi anyag;”

(2) Az 52/2005. EüM rendelet 2. § (2) bekezdés 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyógyszer – összetétele és felhasználása alapján – az alábbi típusokba sorolható:)

„9. orvosi gáz: normál légköri nyomás és hõmérsékleti viszonyok között légnemû halmazállapotú

gyógyszerhatóanyagot és – amennyiben szükséges – segédanyagot tartalmazó készítmény a megfelelõ, biztonságos

(nyomásálló) tároló- és adagolószerkezettel együtt;”

21. § Az 52/2005. EüM rendelet 5. § (2) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek az – 1. számú mellékletben foglaltak alapján – tartalmaznia kell:]

„q) írásos nyilatkozatot arról, hogy a gyógyszer gyártója az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának

személyi és tárgyi feltételeirõl miniszteri rendeletben foglaltakkal összhangban elvégzett ellenõrzések során

meggyõzõdött arról, hogy a hatóanyag gyártója eleget tett a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó elveknek és

iránymutatásoknak, valamint az ellenõrzés napjára való utalást, és annak kifejezett rögzítését, hogy az ellenõrzés

eredménye megerõsíti, hogy a gyártás megfelel a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó elveknek és

iránymutatásoknak;”

22. § (1) Az 52/2005. EüM rendelet 36. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A GYEMSZI a Gytv. 17–18. §-a szerinti, valamint az Ügynökségtõl vagy valamelyik tagállamtól származó, forgalomból

történõ kivonásról vagy a forgalmazás felfüggesztésérõl szóló döntést a Gytv. 17–18. §-ában foglaltak mellett a honlapján

is közzéteszi, továbbá annak tartalmáról)

„b) a gyógyszer kis- és nagykereskedelmi forgalmazásra engedéllyel rendelkezõket, a gyógyszerközvetítõket és”

(elektronikus levélben tájékoztatja.)
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(2) Az 52/2005. EüM rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A GYEMSZI a Gytv. 17–18. §-a szerinti forgalomból történõ kivonásról vagy a forgalmazás felfüggesztésérõl szóló

döntésérõl haladéktalanul elektronikus levélben tájékoztatja a tagállamokat és az Ügynökséget is.”

(3) Az 52/2005. EüM rendelet 36. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Amennyiben az feltételezhetõ, hogy a minõségi hibával érintett vagy feltételezhetõen hamisított gyógyszer

a lakossághoz is eljutott, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a tudomásszerzést követõ 24 órán belül nyilvános

felhívást tesz közzé e gyógyszerek gyógyszertárak részére történõ átadása érdekében.

(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv az (1) bekezdés végrehajtása során tájékoztatja a gyógyszertárakat

a (3) bekezdés szerint átadott gyógyszerekkel kapcsolatos további intézkedésekrõl.”

23. § Az 52/2005. EüM rendelet 45. § (8) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„i) 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 irányelv 1. cikk 1. pontja, 3. pontja és 24. pontja.”

24. § Hatályát veszti az 52/2005. EüM rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontja.

4. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és

nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

25. § A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási

rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 41/2007. EüM rendelet) 17. §-a a következõ

(6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal honlapján közzéteszi az alábbiakat:

a) tájékoztatás az internetes gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatos magyar és uniós jogszabályi rendelkezésekrõl,

beleértve azt a tájékoztatást is, hogy a gyógyszerek besorolása és szállításuk feltételei tekintetében a tagállamok

között eltérések lehetnek,

b) internetes gyógyszerforgalmazásra jogosult magyarországi gyógyszertárak és honlapjaik jegyzéke,

c) tájékoztatás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások keretében a lakosság számára jogellenesen szállított

gyógyszerekkel kapcsolatos kockázatokról.”

26. § A 41/2007. EüM rendelet 19. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az internetes gyógyszerkereskedelmet végzõ gyógyszertárak honlapjukon feltüntetik az alábbi adatokat:

a) az egészségügyi államigazgatási szerv megnevezése,

b) hiperhivatkozás a 17. § (6) bekezdés b) pontja szerinti jegyzékre.”

27. § A 41/2007. EüM rendelet 37. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ez a rendelet 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 irányelv 1. cikk 20. pontjának való

megfelelést szolgálja.”

5. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 2-án lép hatályba.

(2) A 25–27. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 18. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 14. § (2)–(3) bekezdése 2013. július 2-án lép hatályba.
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29. § Ez a rendelet

a) 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, és

b) a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történõ módosításáról szóló 2012. október 25-i

2012/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának

való megfelelést szolgálja.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet az 53/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez

Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet 10.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10.1. A forgalmazott termékekrõl olyan elektronikus nyilvántartást kell vezetni, amelynek alapján a forgalmazás

bármely fázisában azonosítható a termék. A nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a termék neve, gyógyszeranyag esetén minõsége;

b) a termék hatáserõssége;

c) kiszerelési egység;

d) gyártási tételszám;

e) lejárati idõ;

f) a gyártó megnevezése;

g) ha nem közvetlenül a gyártótól érkezett, a szállító megnevezése is;

h) a beérkezett, a szállított vagy a közvetített mennyiség, az érkezés vagy szállítás dátuma;

i) a vevõ (megrendelõ) neve, címe;

j) a vevõnek (megrendelõnek) szállított mennyiség és a kiszállítás dátuma;

k) a külön jogszabályban meghatározott egységes termékazonosító (EAN) kód, ha az a terméken szerepel;

l) forgalomba hozatali engedélyezési szám;

m) a termék státusa (felszabadított vagy nem megfelelõ);

n) a termék minõségbiztosítási száma;

o) a termék raktári helykódja.

Ezen nyilvántartást annak keletkezését követõ 5 éven keresztül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóságok

számára ellenõrzési célból hozzáférhetõ módon meg kell õrizni.”
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelete

az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat-

és lakcímnyilvántartással összefüggõ eljárásokra vonatkozó egyes miniszteri rendeleteknek

a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról

Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 42/A. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. §

(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva,

a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §

(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

az 5. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló

6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosítása

1. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet a 12. §-t követõen a

következõ alcímmel és 13. §-sal egészül ki:

„Külföldi okiratok
13. § (1) Nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban mûködõ magyar

külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

(2) Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem mûködik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet

diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is

elfogadható.

(3) A külföldi állam Magyarországon mûködõ külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai

felülhitelesítés nélkül is elfogadható.

(4) A nem magyar nyelven kiállított irat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak

hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el, de az aránytalanul nehezen beszerezhetõ irat helyett az ügyfél

a bizonyítani kívánt tényrõl nyilatkozatot tehet. Ilyen esetben az ügyfelet tájékoztatni kell a valótlan tartalmú

nyilatkozattételének jogkövetkezményérõl.”

2. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 30. §-a a következõ

(8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Akinek az anyakönyvi bejegyzése az (1)–(7) bekezdésben meghatározott szabályoktól eltérõen tartalmazza

a külföldi település nevét, kérheti annak kijavítását.”

3. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 38. § (5) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Külföldi állampolgár vagy hontalan személy a családi állapotát a házasságkötést vagy a bejegyzett élettársi

kapcsolat létesítését megelõzõ eljárásban tanúsítvánnyal is igazolhatja.”
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4. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 41. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az anyakönyvvezetõ a házasságkötést megelõzõ eljárásról készített jegyzõkönyvet és az okiratokat öt napon belül

felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelõek-e.”

5. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 44/E. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az anyakönyvvezetõ a megelõzõ eljárásról készített jegyzõkönyvet és az okiratokat öt napon belül felterjeszti

a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelõek-e.”

6. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 51. §-a a következõ

(7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hivatásos konzuli tisztviselõ által felvett teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatokat – kivéve, ha a gyermek

külföldön született – a központi anyakönyvi szervhez kell felterjeszteni, aki intézkedik az apa adatainak a születési

anyakönyvbe történõ bejegyzése iránt.

(8) Ha a gyermek külföldön született, a (7) bekezdésben szereplõ teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot a hazai

anyakönyvezést végzõ hatósághoz kell felterjeszteni, a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelemmel együtt.”

7. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 57. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti bejegyzés tartalmazza a rendõrség feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szerve által közölt

adatokat, a rendõrség értesítést kiadó szervének megnevezését és ügyiratának számát.”

8. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 60. § (1) bekezdés

k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az anyakönyvvezetõ a születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába jegyzi be)

„k) a születés bejelentésétõl számított három hónapon belül a gyermek születési családi és utónevének kijavítását,

ha a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a gyermek

névviselésére a szülõk együttes döntése alapján a külföldi jog az irányadó, feltéve, ha a szülõk igazolták a gyermek

külföldi állampolgárságát, valamint azt a tényt, hogy az általuk megjelölt név megfelel a külföldi jognak.”

9. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 77. §-át követõen

a következõ alcímmel és 77/A. §-sal egészül ki:

„A külföldön történt örökbefogadás anyakönyvezése
77/A. § (1) Az anyakönyvvezetõ az igazságügyért felelõs miniszter nyilatkozatát kéri a külföldi örökbefogadási

határozat hazai elismerhetõségérõl, ha

a) a kiskorú magyar állampolgárt magyar állampolgár fogadta örökbe külföldön, és az elismerés és a magyarországi

anyakönyvezés iránti kérelem benyújtásakor az örökbefogadott gyermek már nagykorú és az elismerést õ maga kéri,

b) a kiskorú magyar állampolgár nem magyar állampolgár általi örökbefogadását engedélyezõ határozat hazai

elismerését és anyakönyvezését a már nagykorú örökbefogadott maga kéri.

(2) A kérelmet személyesen kell benyújtani bármelyik magyarországi anyakönyvvezetõnél vagy bármelyik hivatásos

konzuli tisztviselõnél.

(3) Ha a kérelmet nem a születési hely szerinti anyakönyvvezetõnél terjesztik elõ, vagy a születés helye külföldön van,

az anyakönyvvezetõ azt 3 napon belül továbbítja a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ anyakönyvvezetõhöz vagy

a hazai anyakönyvezést végzõ szervhez. Ha a születés hazai anyakönyvezése korábban még nem történt meg, az erre

irányuló kérelmet egyidejûleg szintén fel kell terjeszteni a hazai anyakönyvezést végzõ szervhez.

(4) A hivatásos konzuli tisztségviselõnél elõterjesztett kérelmeket – kivéve, ha a születés helye külföldön volt –

a következõ diplomáciai postával a központi anyakönyvi szervhez kell továbbítani.”

10. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 81/B. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet

a) az anyakönyvvezetõ a kérelem benyújtásától számított három napon belül,
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b) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgárság igazolását, vagy az állampolgárság megszerzésére

vonatkozó okirat kiállítását követõ három napon belül,

c) a hivatásos konzuli tisztviselõ az elsõ diplomáciai postával

küldi meg a hazai anyakönyvezést végzõ anyakönyvvezetõnek.”

11. § (1) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 81/C. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hazai anyakönyvezési eljárásban az anyakönyvi bejegyzés és irat megtekintésére, az állampolgárság

anyakönyvezésére, az alapbejegyzésre, az alapbejegyzést követõ feladatokra, a helyesbítésre, az adatpótlásra és

kiegészítésre, az anyakönyvezett adat kijavítására, az anyakönyvi folyószámra, a helységnév és a külföldi helységnév

bejegyzésére, a lakóhely és a családi állapot anyakönyvezésére, az anyakönyvezett adatok összehasonlítására, az üres

lapokra, rovatokra és megkezdett bejegyzésekre, valamint a családi állapot és a korábbi házasság, bejegyzett élettársi

kapcsolat megszûnésének igazolására az e rendeletben meghatározott szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell

alkalmazni.”

(2) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 81/C. § (4) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének elõfeltétele – ha az apasági vélelem alapja a szülõk

házassága – a szülõk házasságának hazai anyakönyvezése is, ha a szülõk vagy azok egyike magyar állampolgár, kivéve,

ha a házasság hazai anyakönyvezése elõreláthatólag harminc napnál hosszabb idõt vesz igénybe.”

(3) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 81/C. §-a a következõ

(5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése, 4. § (3a) bekezdése, illetve 5. §-a szerinti

eljáráshoz kapcsolódó hazai anyakönyvezési eljárásban anyakönyvi kivonatot csak kifejezett kérelem esetén kell

kiadni.”

12. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 83. §-a a következõ

(3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem alapján nem állapítható meg, hogy az igazolni kért anyakönyvi

esemény a fõváros mely kerületében történt, illetve hogy az igazolni kért anyakönyvi esemény bekövetkezésének

helye az anyakönyvi esemény bekövetkezésekor mely fõvárosi kerülethez tartozott, az anyakönyvvezetõ, a hivatásos

konzuli tisztviselõ vagy a kérelmezõ az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet továbbítja a központi anyakönyvi

szervnek.

(3b) A kérelem (3a) bekezdés szerinti továbbítása esetén a (3) bekezdés szerinti kutatást a központi anyakönyvi szerv

folytatja le. Ha a kutatás eredményeképpen megállapítható, hogy mely anyakönyvvezetõ illetékes az anyakönyvi

okirat kiállítására, az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet továbbítja az anyakönyvi okirat kiállítására illetékes

anyakönyvvezetõnek. Ha a kutatás nem vezet eredményre, az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet a központi

anyakönyvi szerv visszaküldi az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet továbbító anyakönyvezetõnek, aki értesíti

az érdekeltet a kutatás eredménytelenségérõl. ”

13. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 89/B. § (1) és

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az anyakönyvvezetõk, a fõvárosi és megyei kormányhivatal, az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, valamint

a központi anyakönyvi szerv az anyakönyvi okirat kiállítására irányuló belföldi jogsegély iránti megkereséseket,

valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 12. §-a szerinti megkereséseket az ASZA-rendszeren

keresztül juttatják el egymásnak.

(2) A jogsegély iránti megkeresés alapján kiállított anyakönyvi kivonatot postai úton kell a megkeresõ szerv részére

megküldeni. Az értesítést, a másolatot és a megkeresésre adott nemleges választ az ASZA-rendszeren keresztül kell

továbbítani.”

14. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 102. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„102. § Az anyakönyvvezetõ a külföldi állampolgár vagy hontalan személy anyakönyvi eseményérõl anyakönyvi

másolatot és anyakönyvi kivonatot állít ki, és azt nyolc napon belül a központi anyakönyvi szervhez felterjeszti.
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A központi anyakönyvi szerv – a menekültként elismert személyek kivételével – az anyakönyvi kivonatokat

harminc napon belül közvetlenül a külföldi személy állampolgársága szerinti idegen állam illetékes magyarországi

külképviseleti hatóságának megküldi. Ha a külföldi személy állampolgársága szerinti idegen államnak

Magyarországon nincs külképviselete, a kivonatokat a külpolitikáért felelõs miniszternek kell megküldeni.”

15. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

a) 57. § (1) bekezdésében a „rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szerve”

szöveg

b) 57. § (3) bekezdésében a „rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség feladat- és hatáskörrel rendelkezõ

szervének” szöveg,

c) 81/B. § (2) bekezdésében a „konzuli” szövegrész helyébe a „hivatásos konzuli” szöveg

lép.

16. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a „körzetközponti feladatokat ellátó” szövegrész helyébe a „járási hivatal székhelye szerinti”

szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a „felettes szerv” szövegrész helyébe a „fõvárosi, megyei kormányhivatal (a továbbiakban:

felettes szerv)” szöveg,

c) 48. § (2) bekezdésében a „gyámhatóságot” szövegrészek helyébe a „gyámhivatalt” szöveg,

d) 50. § (1) bekezdésében a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „gyámhivatalt” szöveg,

e) 50. § (2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében, 53. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 53. § (2) bekezdésében,

62. § (2) bekezdés e) pontjában, 77. § (1) és (2) bekezdésében, 103. § (1) bekezdés b) pontjában és 103. §

(2) bekezdés b) pontjában a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg,

f) 51. § (5) bekezdésében, 101. §-át megelõzõ alcímében, 101. § (1) és (2) bekezdésében a „gyámhatóságnak”

szövegrész helyébe a „gyámhivatalnak” szöveg,

g) 53. § (4) bekezdésében a „gyámhatóságnak” szövegrészek helyébe a „gyámhivatalnak” szöveg,

h) 89. § (5) bekezdésében a „(körjegyzõség alakítása, megszûnése, körjegyzõséghez való csatlakozás, illetve kiválás)”

szövegrész helyébe a „(közös önkormányzati hivatal alakítása, megszûnése, közös önkormányzati hivatalhoz

csatlakozás, illetve kiválás)” szöveg,

i) 89/A. § (4) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a vezetõje”

szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetõje” szöveg,

j) 7. számú melléklet 1. pontjában, 7. számú melléklet 3.4. pont nyitó szövegrészében, 7. számú melléklet 3.4. pont

i) alpontjában, 7. számú melléklet 3.5. pont g) alpontjában, 7. számú melléklet 5.3. és 5.4. pontjában, a „fõvárosi

és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

k) 7. számú melléklet 1. pontjában, 7. számú melléklet 3.4. pont nyitó szövegrészében, 7. számú melléklet

3.5. pont nyitó szövegrészében, 7. számú melléklet 5.4. és 5.5. pontjában a „köztisztviselõje” szövegrész helyébe

a „kormánytisztviselõje” szöveg,

l) 7. számú melléklet 3.5. pont g) alpontjában a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi” szöveg,

m) 7. számú melléklet 7.5. pontjában a „köztisztviselõk” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselõk” szöveg

lép.

17. § (1) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. számú melléklete

helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 3. számú melléklete

helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 4. számú melléklete a

3. melléklet szerint módosul.

18. § (1) Hatályát veszti az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

18. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

85. § (1) bekezdésében az „és a doktori cím” szövegrész.
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(3) Hatályát veszti az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

7. számú melléklet 3.4. pont a) alpontja.

2. A közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet módosítása

19. § A közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.)

IHM rendelet

a) 1. melléklet 1.6. pontjában, 2. melléklet 1.6 pontjában, 2. melléklet 1.6. pont I. alpontjában, 2. melléklet 1.6. pont

I. alpontjában meghatározott táblázat 1. és 2. pontjában az „ellenõrzést” szövegrész helyébe „ellenõrzést vagy

felügyeletet” szöveg,

b) 2. melléklet 2. pont I. alpontjában meghatározott táblázat 2. pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 2. melléklet 2. pont I. alpontjában meghatározott táblázat 3. pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe

a „nemzetiségi” szöveg,

d) 2. melléklet 2. pont I. alpontjában meghatározott táblázat 3. pontjában a „kisebbség” szövegrész helyébe

a „nemzetiség” szöveg

lép.

3. Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

20. § Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe

a „100” szöveg, az „50” szövegrész helyébe a „60” szöveg lép.

21. § Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet

a) 1. §-ában a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselõ” szöveg,

b) 11. § (2) bekezdésében a „köztisztviselõi” szövegrészek helyébe a „közszolgálati tisztviselõi” szöveg

c) 1. melléklet 2. pontjában, 6. melléklet 2. pontjában a „polgármester/köztisztviselõ” szövegrész helyébe a

„polgármester vagy a közszolgálati tisztviselõ” szöveg,

d) 2. melléklet 38. pontjában az „okmányiroda” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatal” szöveg,

e) 4. mellékletében és 6. melléklet 1. pontjában a „Fõvárosi/Megyei Kormányhivatalban” szövegrész helyébe

a „Kormányhivatalban” szöveg,

f) 6. melléklet 8. pontjában a „köztisztviselõ/polgármester” szövegrész helyébe a „polgármester vagy a közszolgálati

tisztviselõ” szöveg

lép.

22. § (1) Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért,

a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értékesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási

díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet módosítása

23. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel

céljából való megkeresésért, valamint értékesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.)

IRM–MeHVM együttes rendelet 4. § (7) bekezdés b) pontjában a „körzetközponti feladatokat ellátó települési (fõvárosi

kerületi) önkormányzat jegyzõje járt el, a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala járt el, a fõvárosi és megyei

kormányhivatal” szöveg lép.
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5. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán történõ

végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosítása

24. § Hatályát veszti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán történõ

végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet Melléklet 21. mintájában a „ , nem vagyok és a jelöltként történõ

bejelentésemet megelõzõ három évben nem voltam a Magyar Honvédség, a Rendõrség vagy a nemzetbiztonsági

szolgálatok hivatásos állományú tagja, így az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése a választójogomat nem zárja ki”

szövegrész.

6. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi

miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló

50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet módosítása

25. § Nem lép hatályba a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi

miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 15. § e)–h), l)

és o) pontja, 21. § c) pontja.

7. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) A 9. §, a 16. §, a 19. §, a 21. § és a 23. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §–8. §, a 10. §–15. §, a 17. §, a 18. §, a 20. § és a 22. §, valamint az 1–5. melléklet 2013. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

„1. számú melléklet a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez
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a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről: 

1. Anyakönyvi azonosító. 

2. Kihelyezett anyakönyv jelzése. 

3. Az anyakönyvi bejegyzés folyószáma. 

4. A gyermek: 

4.1. születési helye, 

4.2. születési ideje (év, hó, nap, óra, perc), 

4.3. neme (fiú, lány), 

4.4. állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: ..... ), 

4.5. születési családi és utóneve, 

4.6. személyi azonosítója, 

4.7. származási helye. 

5. Az apa: 

5.1. születési családi és utóneve, 

5.2. házassági neve, 

5.3. születési helye, 

5.4. személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap), 

5.5. lakóhelye, 

5.6. állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: ... ). 

6. Az anya: 

6.1. születési családi és utóneve, 

6.2. házassági neve, 

6.3. születési helye, 

6.4. személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap), 

6.5. lakóhelye, 

6.6. állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: .....), 

6.7. személyazonosságot igazoló okirata (típusa, kiállító hatóság megnevezése, 
okmányazonosítója, érvényességi ideje), 

6.8. családi állapota, 

6.9. a szülők házasságkötésének helye, ideje (év, hó, nap), 

6.10. az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vételének helye és ideje (év, hó, nap), 

6.11. ha az anya özvegy, a férj halálesetének helye, ideje (év, hó, nap), folyószáma, 

6.12. ha az anya elvált, a jogerős ítélet vagy végzés száma, kelte, a bíróság vagy közjegyző 
megnevezése, 
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6.13. egyes vagy ikerszülés (egyes, kettős, hármas, négyes, ötös, hatos), ha ikerszülés, a gyermek 
hányadikként született (első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik), 

6.14. megjegyzés (ebben a rovatban kell szerepeltetni azt a tényt, hogy az apa vagy az anya 
menekült státussal rendelkezik. 

7. Az anyakönyvvezető aláírása. 

8. A(z) anya (szülők) aláírása,. 

9. A kiállítás kelte (év, hó, nap). 

b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről: 

1. Anyakönyvi azonosító. 

2. Kihelyezett anyakönyv jelzése. 

3. A házasságkötés helye. 

4. A házasságkötés ideje (év, hó, nap, óra, perc). 

5. A házastársak adatai (férj, feleség): 

5.1. előző házassági neve, 

5.2. születési családi és utóneve, 

5.3. házassági neve, 

5.4. születési helye, 

5.5. személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap), 

5.6. előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált 
bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt), 

5.7. lakóhelye (pontos cím), 

5.8. apja születési családi és utóneve, 

5.9. anyja születési családi és utóneve, 

5.10. állampolgársága, 

5.11. előző állampolgársága(i), 

5.12. előző lakóhelye(i) (ország). 

6. A bemutatott okiratok: 

6.1. személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, 
útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, 
érvényességi ideje, 

6.2. születési anyakönyvi kivonat (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám), 

6.3. személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, 

6.4. családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése), 

6.5. házassági engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, 
érvényességi ideje, 
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6.6. állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, 
érvényességi ideje, 

6.7. megjegyzés (a menyasszony vagy a vőlegény menekült státusa, termen kívüli 
házasságkötés, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota stb.). 

7. A kiállítás kelte (év, hó, nap). 

8. A házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a 
menyasszony és a vőlegény bejelenti, hogy egymással házasságot kívánnak kötni, és legjobb 
tudomásuk szerint házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs. 

8.1. A menyasszony és a vőlegény bejelenti, hogy a születendő közös gyermekeik családi neve 
...................................... lesz. 

8.2. A vőlegény kijelenti, hogy a menyasszony rendezetlen családi jogállású gyermekéről nem 
tud. 

8.3. A vőlegény kijelenti, hogy a menyasszonynak ................................-n ........ év ................................ hó 
....... napján született ......................................... utónevű gyermekét a magáénak elismeri. 

8.4. A vőlegény kijelenti, hogy a menyasszonynak ................................-n ........ év ................................ hó 
........ napján született ........................................ utónevű gyermekét a magáénak nem ismeri el. 

9. A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése iránti kérelem és a nyilatkozatok. 

10. 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem és indokolása. 

11. Tanúsítvány alóli felmentés és indokolása. 

12. Anyakönyvvezető aláírása. 

13. A menyasszony aláírása. 

14. A vőlegény aláírása. 

15. A tolmács aláírása. 

16. A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető családi és utóneve. 

17. A tanúk és a tolmács családi és utóneve, lakcíme, a bemutatott személyazonosságot igazoló 
okirat típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje: 

17.1. 1. tanú, 

17.2. 2. tanú, 

17.3. tolmács. 

18. Megjegyzések (itt kell szerepeltetni azt a tényt, ha a házasságot valamely nemzetiségi nyelven 
kötik). 

c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről: 

1. Anyakönyvi azonosító. 

2. Kihelyezett anyakönyv jelzése. 

3. Az anyakönyvi bejegyzés folyószáma. 

4. A bejegyzés helye. 

5. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének ideje (év, hó, nap, óra, perc). 
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6. A bejegyzett élettársak adatai: 

6.1. házassági neve, 

6.2. születési családi és utóneve, 

6.3. születési helye, 

6.4. neme, 

6.5. személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap), 

6.6. előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált 
bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt), 

6.7. lakóhelye (pontos cím), 

6.8. apja születési családi és utóneve, 

6.9. anyja születési családi és utóneve, 

6.10. állampolgársága, 

6.11. előző állampolgársága(i), 

6.12. előző lakóhelye(i) (ország). 

7. A bemutatott okiratok: 

7.1. személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, 
útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, 
érvényességi ideje, 

7.2. születési anyakönyvi kivonat (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám), 

7.3. személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, 

7.4. családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése), 

7.5. engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi 
ideje, 

7.6. állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, 
érvényességi ideje, 

7.7. megjegyzés (a felek menekült státusa, a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen 
kívüli létesítése, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota stb.). 

8. A kiállítás kelte (év, hó, nap). 

9. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte akadályai elhallgatásának következményeire való 
figyelmeztetés után a felek bejelentik, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak 
létesíteni, és legjobb tudomásuk szerint ennek törvényi akadálya nincs. 

10. A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen kívüli létesítése iránti kérelem és a 
nyilatkozatok. 

11. Tanúsítvány alóli felmentés és indokolása. 

12. Anyakönyvvezető aláírása. 

13. A felek aláírása. 

14. A tolmács aláírása. 

15. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezető családi és 
utóneve. 
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16. A tanúk és a tolmács családi és utóneve, lakcíme, a bemutatott személyazonosságot igazoló 
okirat típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje: 

16.1. 1. tanú, 

16.2. 2. tanú, 

16.3. tolmács. 

17. Megjegyzések (itt kell szerepeltetni azt a tényt, ha a bejegyzett élettársi kapcsolatot valamely 
nemzetiségi nyelven létesítik). 

d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről: 

1. Anyakönyvi azonosító. 

2. Kihelyezett anyakönyv jelzése. 

3. Az anyakönyvi bejegyzés folyószáma. 

4. A haláleset helye. 

5. A haláleset időpontja (év, hó, nap, óra, perc). 

6. Az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata szerint az elhalt eltemetésének, az urna elhelyezésének 
helye. 

7. Az elhalt: 

7.1. neme (fiú, férfi, lány, nő), 

7.2. családi állapota (nőtlen, hajadon, nős, férjes, bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett 
élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata 
megszűnt), 

7.3. születési családi és utóneve, házassági neve, 

7.4. születési helye, 

7.5. személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap), 

7.6. lakóhelye, 

7.7. apjának születési családi és utóneve, 

7.8. anyjának születési családi és utóneve, 

7.9. életben levő házastárs vagy bejegyzett élettárs születési családi és utóneve, házassági neve, 

7.10. személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap), 

7.11. ha házas vagy bejegyzett élettárs volt, utolsó házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolata létesítésének helye, ideje (év, hó, nap), 

7.12. az elhalt állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: ..... ), 

7.13. az állampolgárságot igazoló okirat (típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság 
megnevezése, érvényességi ideje), 

7.14. az elhalt személyazonosságát igazoló okirat (típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság 
megnevezése, érvényességi ideje), 

7.15. az elhalt személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány száma. 

8. Megjegyzés (ha az elhalt menekült státussal rendelkezett, e tényt itt kell szerepeltetni). 

9. A kiállítás kelte (év, hó, nap). 
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10. A bejelentő  

10.1. családi és utóneve,  

10.2. hozzátartozói minősége, 

10.3. lakcíme,  

10.4. személyazonosságát igazoló okirata (típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság 
megnevezése, érvényességi ideje), 

10.5. nyilatkozata („Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvbe bejegyzett adatok a valóságnak 
megfelelnek.”). 

11. Az anyakönyvvezető aláírása. 

12. Az értesítést kiállította.”  



2. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

„3. számú melléklet a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez
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1. Megjelölés Rövidítés 
2. alatt  = a. 
3.  anyakönyv  = akv. 
4.  anyakönyvi  = akvi. 
5.  anyakönyvvezető  = aktő. 
6.  bejegyzett élettársi kapcsolat  = bét.
7.  Belügyminisztérium  = BM 
8.  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  = BÁH 
9.  Budapesti Rendőr-főkapitányság  = BRFK 
10.  Budai Központi Kerületi Bíróság  = BKKB 
11.  bíróság, -i  = bír. 
12.  bizonyítvány  = biz. 
13.  Budapest  = Bp. 
14.  Egészségügyi Minisztérium  = EüM 
15.  Emberi Erőforrások Minisztériuma  = EMMI 
16.  engedély  = eng. 
17.  felmentés  = felm. 
18.  folyószám, -ú  = fsz. 
19.  folyószám alatt  = fsz.a. 
20.  Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal  = Főv. Főpolg. Hiv. 
21.  főváros, -i  = főv. 
22.  gyámhatóság  = gyámhat. 
23.  gyámhivatal  = gyámhiv. 
24.  halotti  = hal. 
25.  határozat  = hat. 
26.  házassági  = ház. 
27.  helyettes  = h. 
28.  hivatal, -i  = hiv. 
29.  igazgatási  = ig. 
30. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium  = IRM 
31.  jegyzőkönyv  = jkv. 
32.  kerület, -i  = ker. 
33.  Kormány  = Korm. 
34.  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala 
 = KEK KH 

35. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  = KIM 
36.  központi  = közp. 
37.  megyei  = m. 
38.  minisztérium, -i  = min. 
39. Nemzeti Erőforrás Minisztérium  = NEFMI 
40.  osztály  = oszt. 
41.  országos  = orsz. 
42.  Országos Rendőr-főkapitányság  = ORFK 
43.  Pesti Központi Kerületi Bíróság  = PKKB 
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44.  polgármesteri hivatal  = polg.hiv. 
45.  fővárosi és megyei kormányhivatal  = Főv. megy. Korm. hiv. 
46.  rendőrkapitányság  = r.kap. 
47.  szám alatt  = sz.a. 
48.  számú  = sz. 
49.  szociális  = szoc. 
50.  születési  = szül. 
51.  város, -i  = vár.” 

  



3. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez
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1. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM 
rendelet 4. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. Helységnév anyakönyvezése: 

Budapest VII. 

Újpest 

[Ha az anyakönyvi esemény időpontjában Újpest önálló településnek minősült.] 

Székesfehérvár 

Nagyvárad (Oradea, Románia) 

[Ha az anyakönyvi esemény időpontjában Nagyvárad nem Magyarország területéhez tartozott.] 

Kolozsvár 

[Ha az anyakönyvi esemény időpontjában Kolozsvár Magyarország területéhez tartozott.] 

Nyugat-Berlin (1949-1990. október 2. között) 

Beograd (Jugoszlávia) 

Wien 4. (Ausztria) 

London (Nagy-Britannia) 

Los Angeles (California, Amerikai Egyesült Államok) 

Calgary (Alberta, Kanada) 

Washington D.C. (Amerikai Egyesült Államok) 

Vietnami Szocialista Köztársaság Budapesti Nagykövetsége 

Lengyel Köztársaság Nagykövetsége (London, Nagy-Britannia) 

126. számú fogolytábor (Szovjetunió)” 

 

2. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM 
rendelet 4. számú melléklet 16. pont I. „A születési anyakönyvben:” cím a) alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„a) Születési családi név: 

A gyermek (az apa és a gyermek) születési családi neve: Kiss (IRM/1552/2007.) 2007. április 1. X. Y. 
aktő. 

A gyermek (az apa és a gyermek) születési családi neve: Németh (KIM/1268/2011.) 2011. május 12. 
X. Y. aktő.” 

 

3. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM 
rendelet 4. számú melléklet 16. pont II. „A házassági anyakönyvben:” cím a) alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„a) Születési családi név: 

A férj születési családi neve: Nagy, házassági neve: Nagy Béla. A gyermekek születési családi neve: 
Nagy (KIM/l536/2012.) 2012. június 16. X. Y. aktő. 
[A házasságban a feleség születési nevét viseli.]” 
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4. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM 
rendelet 4. számú melléklet 16. pont II. „A házassági anyakönyvben:” cím d) alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„d) Születési családi név (külföldi állampolgárságú férj esetén): 

A férj születési családi neve 2011. január 31-től: Smidt. A feleség házassági neve: Smidt. (Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal. IX.B.005/00759-15/2011.) 2011. április 11. X. Y. aktő. 

[A házassági anyakönyvi kivonat születési (és házassági) név rovatába a megváltozott születési (és 
házassági) családi és utónevet kell bejegyezni.]” 

 

5. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM 
rendelet 4. számú melléklet 36. és 37. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„36. Az anyakönyvi bejegyzés időpontjának feltüntetése a házassági anyakönyv, valamint a bejegyzett 
élettársi kapcsolatok anyakönyvének „Megjegyzések” rovatába, amennyiben a házasságkötés 
anyakönyvezésére vagy az élettársi kapcsolat bejegyzésére a házasságkötést, illetve a bejegyzett 
élettársi kapcsolat létrejöttét követően kerül sor: 

A bejegyzés ideje: 2009. december 1. 

37. A gyermek neme és ezzel összefüggésben utóneve megváltozásának feljegyzése a születési 
anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába: 

A gyermek neme fiúra, utóneve Áron névre változott. Személyi azonosítója: 1-000000-0000 (EMMI 
2125-1/2012-0003EGP) 2012. augusztus 30. X. Y. aktő.” 

 

6. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM 
rendelet 4. számú melléklete a következő 43. ponttal egészül ki: 

„43. A gyermek, a feleség és/vagy a férj korábbi személyes joga alapján bejegyzett nevének javítása: 

a) Kijavítás: a gyermek születési családi neve: Kovács-Nagy. 2013. január 3. X. Y. aktő. 

b) Kijavítás: a feleség házassági neve: Kovács-Nagy Ilona. 2013. január 3. X. Y. aktő.” 

 

7. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM 
rendelet 4. számú melléklet 25. pont d) alpontjában a „Paksi” szövegrész helyébe a „paksi” szöveg 
lép. 
  



4. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

„2. melléklet a 9/2007. (III. 6.) IRM rendelethez

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 181. szám 37665

Az anyakönyvi szakvizsga témakörei 

1. Az írásbeli vizsgához 

A vizsga írásbeli részében a jelölt 

a) a születés (ezen belül családi jogállás rendezése) anyakönyvezésével, 

b) a házasságkötés anyakönyvezésével, 

c) a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésével, 

d) a haláleset anyakönyvezésével, 

e) a különböző típusú anyakönyvi okiratok kiállításával és 

f) az anyakönyvezést követő adatszolgáltatással kapcsolatos 

gyakorlati feladatokat old meg. 

2. A szóbeli vizsgához 

1. Az anyakönyvezés története, a hatályon kívül helyezett anyakönyvi jogszabályok 

2. Az anyakönyvi nyilvántartás jellege, személyi és tárgyi hatálya 

3. Az anyakönyvek vezetése (hitelesítés, megnyitás, lezárás, szervezeti változások feljegyzése, a 
bejegyzések módja, rövidítések, helyesbítés, kijavítás, kiegészítés, üres lapok, rovatok, megkezdett 
bejegyzések, a folyószám, az anyakönyv pótlása) 

4. Betűrendes névmutató vezetésének szabályai 

5. Az anyakönyvvezető megbízása, feladatai, helyettesítése, kizárása, összeférhetetlenségi 
szabályok 

6. Az anyakönyvezés helye, ideje, az anyakönyvezés elhalasztása, az anyakönyvvezető hivatali 
felszerelése 

7. Az alap- és utólagos bejegyzés, bejegyzés minták, az alapbejegyzést követő feladatok 

8. Helységnevek, a családi állapot igazolásának és anyakönyvezésének szabályai 

9. Okirat és személyes nyilatkozat az anyakönyvi eljárásokban, külföldi okiratok elfogadhatósága 
(hiteles fordítások, Apostille és diplomáciai felülhitelesítés) 

10. A felettes szerv feladatai az anyakönyvi igazgatás területén 

11. Hatásköri és illetékességi szabályok 

12. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban 

13. Jogképesség, cselekvőképesség, törvényes képviselet, gyámság, gondnokság 

14. Születés bejelentése és anyakönyvezése (az intézeten kívüli születés bejelentése, apaság 
vélelme, apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, képzelt apa megállapítása, 
emberi reprodukciós eljárások) 

15. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

16. Apaság, anyaság bírói megállapítása, apaság vélelmének megdöntése 

17. Ismeretlen szülőktől származó gyermek anyakönyvezése 

18. Örökbefogadás (örökbefogadás tényének feljegyzése és a vér szerinti örökbefogadás), az 
örökbefogadás megszűnése, a származás megismeréséhez való jog 
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19. Házasságkötést megelőző eljárás, elhárítható és el nem hárítható házassági akadályok, a 
házasság érvénytelensége és nemlétezése 

20. Külföldiek házasságkötése Magyarországon, a házassági tanúsítvány 

21. Magyar állampolgár házasságkötése külföldön  

22. A házasság megkötése és anyakönyvezése (házasságkötő termen kívül és munkaidőn túl 
megkötött házasság) 

23. Házasságkötés közeli halállal fenyegető állapot esetén 

24. A házasság megszűnésének esetei 

25. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás, elhárítható és el nem hárítható 
akadályok, a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelensége és nemlétezése 

26. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolata 

27. Magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése külföldön 

28. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása és anyakönyvezése 

29. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése közeli halállal fenyegető állapot esetén 

30. A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének esetei 

31. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése, ismeretlen és talált holttest anyakönyvezésére 
vonatkozó szabályok 

32. Holtnak nyilvánítás, halál tényének bírói megállapítása 

33. A halottvizsgálati bizonyítvány 

34. Utólagos és újbóli anyakönyvezés 

35. Hazai anyakönyvezés (története, a kérelem átvétele, felterjesztése, csatolandó mellékletek, 
hatásköri szabályok) 

36. Névviselés, névváltoztatás (anyakönyvezhető utónevek, születési és házassági név, miniszteri 
névváltoztatás, házassági névviselési forma módosítása, nemzetiségi névviselés, a nem- és az ezzel 
összefüggő utónévváltozás) 

37. Anyakönyvi okiratok típusai, a kiállításra vonatkozó szabályok, anyakönyvi okiratok 
beszerzése külföldről 

38. Az anyakönyvi adatszolgáltatások (gyámhatóság, levéltár, más anyakönyvvezető, járási 
(fővárosi kerületi) hivatal, idegenrendészeti hatóság és menekültügyi hatóság, külképviseletek) 

39. Statisztikai adatszolgáltatás 

40. Anyakönyvi iratok, alapiratok kezelése, anyakönyvi irattár, iratselejtezés, iratok kiadása az 
anyakönyvi irattárból 

41. Külföldiek anyakönyvezésére vonatkozó speciális szabályok 

42. A nemzetközi magánjogi szabályok alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban (a nemzetközi 
magánjog fogalma, személyes jog fogalma, a többes állampolgárokra, a menekültekre és 
hontalanokra vonatkozó rendelkezések, a külföldi elemet tartalmazó házasságkötésekre vonatkozó 
szabályok, a külföldön történt örökbefogadások magyarországi elismerésére vonatkozó szabályok, 
egyéb, magyar állampolgárokat érintő külföldi határozatok elismerésére vonatkozó szabályok) 

43. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése 

44. A magyar állampolgárság megszűnése 
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45. Az állampolgárság vizsgálata az anyakönyvi eljárásban, az állampolgárság bejegyzése az 
anyakönyvbe, az állampolgárság igazolására alkalmas okiratok 

46. Az állampolgársági eljárásban részt vevő szervek és feladataik 

47. Az anyakönyvvezető állampolgársági esküvel/fogadalommal kapcsolatos feladatai, az 
állampolgársági ügyekkel kapcsolatos adatszolgáltatások 

48. Névmódosítási kérelem a honosítási eljárásban (családi név, utónév, házassági név, anyja 
születési neve) 

49. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása (a nyilvántartás személyi hatálya, 
adatforrások, az anyakönyvvezető feladatai a nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan) 

50. Személyes adatok védelme, közérdekű adatok nyilvánossága, anyakönyvi iratok 
megtekintése 

51. Az Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működése (jellemzők, okirat-kiállítási funkciók, 
előállítható okiratok  biankó okiratok megrendelése, levelező és fórum használata) 

52. Illeték- és díjfizetési szabályok az anyakönyvi és házasságkötési eljárásokban” 
  



5. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

„4. melléklet a 9/2007. (III. 6.) IRM rendelethez
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1. Sorszám: 

Magyarország címere 

BIZONYÍTVÁNY 

2. Név: 

3. Születési név: 

4. Születési helye, ideje: 

5. Anyja születési neve: 

6. ............................................... Kormányhivatalban működő vizsgabizottság előtt az anyakönyvi 
szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet alapján ........................ minősítéssel 

ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGÁT 

tett. 

Kelt: ..................................., ........ év .................................. hónap ..... nap 

P. H. 

      

      

   ............................................................. 
vizsgabizottság elnöke 

  

      

      
 .......................................................  

vizsgabizottság tagja 
   ...................................................................  

vizsgabizottság tagja” 
 



A közigazgatási és igazságügyi miniszter 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelete

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékérõl

és megfizetésének szabályairól

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) A lakcímbejelentésrõl szóló értesítésért ingatlanonként évente az alábbi összegû igazgatási szolgáltatási díjat kell

fizetni:

a) levélben történõ értesítésért: 3600 Ft/év,

b) telefax útján történõ értesítésért: 3300 Ft/év,

c) e-mail útján történõ értesítésért: 3300 Ft/év,

d) szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történõ értesítésért: 3600 Ft/év,

e) kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történõ értesítésért: 4100 Ft/év.

(2) Egyidejûleg több értesítés típus is igényelhetõ.

(3) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) egy ingatlan egy naptári évre vonatkozó

figyelését tartalmazza, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését az igénylõ által választott módon vagy

módokon.

2. § E rendelet alkalmazásában eljáró hatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló

1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti központi szerv.

3. § (1) A díjat az Nytv. 27/B. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást igénylõ szállásadónak (a továbbiakban: ügyfél) kell

megfizetnie. Ha az ingatlan tekintetében több személy minõsül szállásadónak, és mindannyian vagy közülük többen

igényelnek értesítést, az igényelt szolgáltatásért mindegyiküknek külön-külön kell a díjat megfizetnie.

(2) A díjat a szolgáltatás igénylésekor az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451935-00000000

számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történõ készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(3) A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

(4) A díjat az Nytv. 27/B. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat elõterjesztésével egyidejûleg kell megfizetni, vagy a befizetés

megtörténtét annak igazolására alkalmas dokumentummal igazolni.

(5) Ha az ügyfél a díjat a nyilatkozat elõterjesztésével egyidejûleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, az eljáró

hatóság hiánypótlási felhívásának kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül köteles a befizetést teljesíteni és

a fizetési megbízás közlemény rovatában az (1) bekezdésben foglalt adaton túl a hiánypótlási felhívás ügyazonosító

számát is feltüntetni.

(6) A díj teljes összegének megfizetéséig az ügyfél részére nem történik értesítés szolgáltatás. Ha az ügyfél a díj teljes

összegét a hiánypótlási felhívást követõen sem fizeti meg, az eljáró hatóság az értesítés szolgáltatás kérést elutasítja.

4. § (1) Ha az ügyfél a díjnál többet fizetett meg, a többletet az eljáró hatóság visszatéríti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követõ nyolc napon belül,

ha a többletfizetést az ügyfél jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követõ

nyolc napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követõ harminc napon

belül intézkedni kell.

5. § (1) A megfizetett díj az eljáró hatóság bevétele.

(2) A díj vonatkozásában az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy adóhatóságon eljáró hatóságot, illetéken a díjat kell érteni.
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(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól szóló jogszabály elõírásait kell alkalmazni.

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében a „lakcímbejelentésrõl szóló értesítésért” szövegrész helyébe a „lakcímbejelentésrõl és

az értesítési cím bejelentésérõl történõ értesítési szolgáltatásért” szöveg lép.

(2) A 3. § (1) bekezdésében az „igénylõ szállásadónak (a továbbiakban: ügyfél)” szövegrész helyébe az „igénylõ

szállásadónak vagy az Nytv. 27/D. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatást igénylõ címjogosultnak (a továbbiakban

együtt: ügyfél)” szöveg, a „szállásadónak” szövegrész helyébe a „szállásadónak vagy címjogosultnak” szöveg lép.

(3) A 3. § (4) bekezdésében az „Nytv. 27/B. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Nytv. 27/B. § (1) bekezdése vagy

az Nytv. 27/D. § (2) bekezdése” szöveg lép.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 56/2012. (XII. 28.) KIM rendelete

az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele

igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendõ

igazgatási szolgáltatási díj mértékérõl és megfizetésének szabályairól

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § Az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba történõ bejelentéséért,

a bejelentett értesítési cím megváltoztatásáért, megújításáért és törléséért 300 Ft igazgatási szolgáltatási díjat

(a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. § E rendelet alkalmazásában eljáró hatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló

1992. évi LXVI. törvény szerinti központi szerv.

3. § (1) A díjat az értesítési címét bejelentõ, a bejelentett értesítési címét megváltoztató, megújító vagy bejelentett értesítési

címe törlését kérõ személynek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kell megfizetnie.

(2) A díjat az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451935-00000000 számlájára, átutalás vagy

fizetési számlára történõ készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(3) A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

(4) A díjat az értesítési cím bejelentésével egyidejûleg kell megfizetni, vagy a befizetés megtörténtét annak igazolására

alkalmas dokumentummal kell igazolni.

(5) Ha az ügyfél a díjat az értesítési cím bejelentésével egyidejûleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, az eljáró

hatóság hiánypótlási felhívásának kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül köteles a befizetést teljesíteni, és

a fizetési megbízás közlemény rovatában az (1) bekezdésben foglalt adaton túl a hiánypótlási felhívás ügyazonosító

számát is feltüntetni.
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4. § (1) Ha az ügyfél a díjnál többet fizetett meg, a többletet az eljáró hatóság visszatéríti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követõ nyolc napon belül, ha

a többletfizetést az ügyfél jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követõ nyolc

napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követõ harminc napon belül

intézkedni kell.

5. § (1) A megfizetett díj az eljáró hatóság bevétele.

(2) A díj vonatkozásában az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy adóhatóságon eljáró hatóságot, illetéken a díjat kell érteni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály elõírásait kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelete

az igazságügyért felelõs miniszter által alkotott egyes miniszteri rendeleteknek a járásbíróságok,

valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok mûködésének megkezdésével összefüggõ

módosításáról

A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény

kihirdetésérõl szóló 1957. évi 53. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 15. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi

CLXXXI. törvény 97. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva,

a 6. § tekintetében a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 7. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) és

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. §-ának (4) bekezdés a) pontjában és

a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdés j) pontjában és a büntetések és az

intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában és a büntetõeljárásról

szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 172. §-ában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. és 21. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrások miniszterével,

az 1. §, a 4. §, a 7. §, a 14. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel,

a 12. §, a 14. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel,
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a 14. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel

egyetértésben,

a 6. §, a 8. §, a 9. §, a 13. § és a 20. § tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

a 6. § tekintetében a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara,

a 14. § tekintetében a Legfõbb Ügyész

véleményének kikérésével

a következõket rendelem el:

1. A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt

nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló 1957. évi 53. törvényerejû rendelet végrehajtásáról szóló

9/1957. (IX. 13.) IM rendelet módosítása

1. § A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény

kihirdetésérõl szóló 1957. évi 53. törvényerejû rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet

a) 2. §-ában a „helyi bíróságnál (városi, kerületi bíróságnál, a továbbiakban együtt: helyi bíróságnál)” szövegrész

helyébe a „járásbíróságnál (kerületi bíróságnál, a továbbiakban együtt: járásbíróságnál)” szöveg, a „helyi bíróság”

szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 3. §-ában a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg, a helyi bíróságot” szövegrész helyébe

a „járásbíróságot” szöveg,

c) 4. §-ában „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 5. §-ában a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg, a „helyi bíróság” szövegrész helyébe

a „járásbíróság” szöveg,

e) 6. §-ában a „helyi bíróságnak” szövegrészek helyébe a „járásbíróságnak” szöveg és a „helyi bíróság” szövegrészek

helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

2. A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló

1/1960. (IV. 13.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.)

IM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:

„(1) Az eljárásra kizárólag az a járásbíróság (kerületi bíróság) (a továbbiakban együtt: járásbíróság) illetékes, amelynek

területén az eltûnt belföldi lakóhelye, illetõleg ennek hiányában utolsó tartózkodási helye volt. Belföldi lakóhely vagy

tartózkodási hely hiányában kizárólag az a járásbíróság illetékes, amelynek területén az eltûntnek vagyona, illetõleg

vagyonának túlnyomó része van.”

(2) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.)

IM rendelet 7. §-a helyébe a következõ szöveg lép:

„7. § (1) A hirdetményt harminc napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetõtábláján, továbbá a bíróság illetékessége

szempontjából irányadó [4. § (1) bekezdése] polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal

hirdetõtábláján is.

(2) A 4. § (2) bekezdése esetében a hirdetményt a Fõvárosi Önkormányzat hirdetõtábláján, illetõleg a kijelölt bíróság

székhelyén lévõ polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal hirdetõtábláján kell kifüggeszteni.

(3) A jegyzõ köteles a hirdetményt a helyben esetleg szokásos egyéb módon is közzétenni.

(4) A hirdetménynek az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamon át történt kifüggesztésérõl, illetõleg

a hirdetmény közzétételérõl, valamint az ennek folytán a jegyzõ tudomására jutott adatokról a hirdetményi határidõ

lejárta után a bíróságot haladéktalanul értesíteni kell.”

(3) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.)

IM rendelet 13. § (2) bekezdésében a „tanácsi” szövegrész helyébe a „polgármesteri hivatali vagy a közös

önkormányzati hivatali” szöveg lép.
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(4) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.)

IM rendelet 20. § (3) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs”

szöveg lép.

3. A polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítésérõl szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet

módosítása

3. § A polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítésérõl szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet 3. §

(1) bekezdésében a „munkaügyi” szövegrészek helyébe a „közigazgatási és munkaügyi” szöveg lép.

4. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

4. § A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 12. § (2) bekezdésében

a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.

5. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet

módosítása

5. § A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 2. §

(1) bekezdésében a „helyi bírósági” szövegrész helyébe a „járásbírósági” szöveg lép.

6. A közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

módosítása

6. § (1) A közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet 4. §-ában a „helyi

bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.

(2) A közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet mellékletében

1. az „Esztergom városi bíróság” szövegrész helyébe „Esztergomi Járásbíróság” szöveg,

2. a „Komárom városi bíróság” szövegrész helyébe „Komáromi Járásbíróság” szöveg,

3. a „Tata városi bíróság” szövegrész helyébe „Tatai Járásbíróság” szöveg

4. a „Tatabánya városi bíróság” szövegrész helyébe „Tatabányai Járásbíróság” szöveg,

5. a „Balassagyarmat városi bíróság” szövegrész helyébe „Balassagyarmati Járásbíróság” szöveg,

6. a „Pásztó városi bíróság” szövegrész helyébe „Pásztói Járásbíróság” szöveg,

7. a „Salgótarján városi bíróság” szövegrész helyébe „Salgótarjáni Járásbíróság” szöveg,

8. a „Budakörnyéki Bíróság” szövegrészek helyébe „Budakörnyéki Járásbíróság” szöveg,

9. a „Budaörs városi bíróság” szövegrész helyébe „Budaörsi Járásbíróság” szöveg,

10. a „Cegléd városi bíróság” szövegrész helyébe „Ceglédi Járásbíróság” szöveg,

11. a „Dabas városi bíróság” szövegrész helyébe „Dabasi Járásbíróság” szöveg,

12. a „Dunakeszi városi bíróság” szövegrész helyébe „Dunakeszi Járásbíróság” szöveg,

13. a „Budaörsi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Budaörsi Járásbíróság” szöveg,

14. a „Gödöllõ városi bíróság” szövegrész helyébe „Gödöllõi Járásbíróság” szöveg,

15. a „Monor városi bíróság” szövegrész helyébe „Monori Járásbíróság” szöveg,

16. a „Nagykáta városi bíróság” szövegrész helyébe „Nagykátai Járásbíróság” szöveg,

17. a „Nagykõrös városi bíróság” szövegrész helyébe „Nagykõrösi Járásbíróság” szöveg,

18. a „Ráckeve városi bíróság” szövegrész helyébe „Ráckevei Járásbíróság” szöveg,

19. a „Ráckevei városi bíróság” szövegrész helyébe „Ráckevei Járásbíróság” szöveg,

20. a „Szentendre városi bíróság” szövegrész helyébe „Szentendrei Járásbíróság” szöveg,

21. a „Vác városi bíróság” szövegrész helyébe „Váci Járásbíróság” szöveg,

22. a „Váci Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Váci Járásbíróság” szöveg,

23. a „Monori Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Monori Járásbíróság” szöveg,

24. a „Gödöllõi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Gödöllõi Járásbíróság” szöveg,

25. a „Gyõri Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Gyõri Járásbíróság” szöveg,

26. a „Gyõr városi bíróság” szövegrész helyébe „Gyõri Járásbíróság” szöveg,
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27. a „Mosonmagyaróvár városi bíróság” szövegrész helyébe „Mosonmagyaróvári Járásbíróság” szöveg,

28. a „Sopron városi bíróság” szövegrész helyébe „Soproni Járásbíróság” szöveg,

29. a „Sárvári városi bíróság” szövegrész helyébe „Sárvári Járásbíróság” szöveg,

30. a „Körmend városi bíróság” szövegrész helyébe „Körmendi Járásbíróság” szöveg,

31. a „Kõszeg városi bíróság” szövegrész helyébe „Kõszegi Járásbíróság” szöveg,

32. a „Sárvár városi bíróság” szövegrész helyébe „Sárvári Járásbíróság” szöveg,

33. a „Szombathely városi bíróság” szövegrész helyébe „Szombathelyi Járásbíróság” szöveg,

34. az „Ajka városi bíróság” szövegrész helyébe „Ajkai Járásbíróság” szöveg,

35. a „Pápa városi bíróság” szövegrész helyébe „Pápai Járásbíróság” szöveg,

36. a „Tapolca városi bíróság” szövegrész helyébe „Tapolcai Járásbíróság” szöveg,

37. a „Veszprém városi bíróság” szövegrész helyébe „Veszprémi Járásbíróság” szöveg,

38. a „Zirci Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Zirci Járásbíróság” szöveg,

39. a „Veszprémi Városi Bíróság” szövegrészek helyébe „Veszprémi Járásbíróság” szöveg,

40. a „Keszthely városi bíróság” szövegrész helyébe „Keszthelyi Járásbíróság” szöveg,

41. a „Lenti városi bíróság” szövegrész helyébe „Lenti Járásbíróság” szöveg,

42. a „Nagykanizsa városi bíróság” szövegrész helyébe „Nagykanizsai Járásbíróság” szöveg,

43. a „Zalaegerszeg városi bíróság” szövegrész helyébe „Zalaegerszegi Járásbíróság” szöveg,

44. a „Keszthelyi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Keszthelyi Járásbíróság” szöveg,

45. az „Encs Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Encsi Járásbíróság” szöveg,

46. a „Szikszó Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Szikszói Járásbíróság” szöveg,

47. a „Kazincbarcika városi bíróság” szövegrész helyébe „Kazincbarcikai Járásbíróság” szöveg,

48. a „Mezõkövesd városi bíróság” szövegrész helyébe „Mezõkövesdi Járásbíróság” szöveg,

49. a „Miskolc városi bíróság” szövegrész helyébe „Miskolci Járásbíróság” szöveg,

50. az „Ózd városi bíróság” szövegrész helyébe „Ózdi Járásbíróság” szöveg,

51. a „Sátoraljaújhely városi bíróság” szövegrész helyébe „Sátoraljaújhelyi Járásbíróság” szöveg,

52. a „Sátoraljaújhelyi városi bíróság” szövegrész helyébe „Sátoraljaújhelyi Járásbíróság” szöveg,

53. a „Szerencs városi bíróság” szövegrész helyébe „Szerencsi Járásbíróság” szöveg,

54. a „Tiszaújváros városi bíróság” szövegrész helyébe „Tiszaújvárosi Járásbíróság” szöveg,

55. a „Szerencsi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Szerencsi Járásbíróság” szöveg,

56. a „Nyíregyházi városi bíróság” szövegrészek helyébe „Nyíregyházi Járásbíróság” szöveg,

57. a „Berettyóújfalu városi bíróság” szövegrész helyébe „Berettyóújfalui Járásbíróság” szöveg,

58. a „Debrecen városi bíróság” szövegrész helyébe „Debreceni Járásbíróság” szöveg,

59. a „Hajdúböszörmény városi bíróság” szövegrész helyébe „Hajdúböszörményi Járásbíróság” szöveg,

60. a „Hajdúszoboszló városi bíróság” szövegrész helyébe „Hajdúszoboszlói Járásbíróság” szöveg,

61. a „Püspökladány városi bíróság” szövegrész helyébe „Püspökladányi Járásbíróság” szöveg,

62. az „Eger városi bíróság” szövegrész helyébe „Egri Járásbíróság” szöveg,

63. a „Füzesabony városi bíróság” szövegrész helyébe „Füzesabonyi Járásbíróság” szöveg,

64. a „Gyöngyös városi bíróság” szövegrész helyébe „Gyöngyösi Járásbíróság” szöveg,

65. a „Hatvan városi bíróság” szövegrész helyébe „Hatvani Járásbíróság” szöveg,

66. a „Heves városi bíróság” szövegrész helyébe „Hevesi Járásbíróság” szöveg,

67. a „Fehérgyarmat városi bíróság” szövegrész helyébe „Fehérgyarmati Járásbíróság” szöveg,

68. a „Kisvárda városi bíróság” szövegrész helyébe „Kisvárdai Járásbíróság” szöveg,

69. a „Mátészalka városi bíróság” szövegrész helyébe „Mátészalkai Járásbíróság” szöveg,

70. a „Nyírbátor városi bíróság” szövegrész helyébe „Nyírbátori Járásbíróság” szöveg,

71. a „Vásárosnamény városi bíróság” szövegrész helyébe „Vásárosnaményi Járásbíróság” szöveg,

72. a „Komló városi bíróság” szövegrész helyébe „Komlói Járásbíróság” szöveg,

73. a „Mohács városi bíróság” szövegrész helyébe „Mohácsi Járásbíróság” szöveg,

74. a „Pécs városi bíróság” szövegrész helyébe „Pécsi Járásbíróság” szöveg,

75. a „Siklós városi bíróság” szövegrész helyébe „Siklósi Járásbíróság” szöveg,

76. a „Szigetvár városi bíróság” szövegrész helyébe „Szigetvári Járásbíróság” szöveg,

77. a „Bicske városi bíróság” szövegrész helyébe „Bicskei Járásbíróság” szöveg,

78. a „Dunaújváros városi bíróság” szövegrész helyébe „Dunaújvárosi Járásbíróság” szöveg,

79. a „Sárbogárd városi bíróság” szövegrész helyébe „Sárbogárdi Járásbíróság” szöveg,
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80. a „Székesfehérvár városi bíróság” szövegrészek helyébe „Székesfehérvári Járásbíróság” szöveg,

81. a „Barcs városi bíróság” szövegrész helyébe „Barcsi Járásbíróság” szöveg,

82. a „Fonyód városi bíróság” szövegrész helyébe „Fonyódi Járásbíróság” szöveg,

83. a „Kaposvár városi bíróság” szövegrész helyébe „Kaposvári Járásbíróság” szöveg,

84. a „Marcali városi bíróság” szövegrész helyébe „Marcali Járásbíróság” szöveg,

85. a „Nagyatád városi bíróság” szövegrész helyébe „Nagyatádi Járásbíróság” szöveg,

86. a „Siófok városi bíróság” szövegrész helyébe „Siófoki Járásbíróság” szöveg,

87. a „Bonyhád városi bíróság” szövegrész helyébe „Bonyhádi Járásbíróság” szöveg,

88. a „Dombóvár városi bíróság” szövegrész helyébe „Dombóvári Járásbíróság” szöveg,

89. a „Paks városi bíróság” szövegrész helyébe „Paksi Járásbíróság” szöveg,

90. a „Szekszárd városi bíróság” szövegrész helyébe „Szekszárdi Járásbíróság” szöveg,

91. a „Tamási városi bíróság” szövegrész helyébe „Tamási Járásbíróság” szöveg,

92. a „Baja városi bíróság” szövegrész helyébe „Bajai Járásbíróság” szöveg,

93. a „Kalocsa városi bíróság” szövegrész helyébe „Kalocsai Járásbíróság” szöveg,

94. a „Kecskemét városi bíróság” szövegrész helyébe „Kecskeméti Járásbíróság” szöveg,

95. a „Kiskõrös városi bíróság” szövegrész helyébe „Kiskõrösi Járásbíróság” szöveg,

96. a „Kiskunfélegyháza városi bíróság” szövegrész helyébe „Kiskunfélegyházi Járásbíróság” szöveg,

97. a „Kiskunhalas városi bíróság” szövegrész helyébe „Kiskunhalasi Járásbíróság” szöveg,

98. a „Kunszentmiklós városi bíróság” szövegrész helyébe „Kunszentmiklósi Járásbíróság” szöveg,

99. a „Battonya városi bíróság” szövegrész helyébe „Battonyai Járásbíróság” szöveg,

100. a „Békés városi bíróság” szövegrész helyébe „Békési Járásbíróság” szöveg,

101. a „Békéscsaba városi bíróság” szövegrész helyébe „Békéscsabai Járásbíróság” szöveg,

102. a „Gyula városi bíróság” szövegrész helyébe „Gyulai Járásbíróság” szöveg,

103. az „Orosháza városi bíróság” szövegrész helyébe „Orosházi Járásbíróság” szöveg,

104. a „Szarvas városi bíróság” szövegrész helyébe „Szarvasi Járásbíróság” szöveg,

105. a „Szeghalom városi bíróság” szövegrész helyébe „Szeghalmi Járásbíróság” szöveg,

106. a „Szarvasi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Szarvasi Járásbíróság” szöveg,

107. a „Csongrád városi bíróság” szövegrész helyébe „Csongrádi Járásbíróság” szöveg,

108. a „Hódmezõvásárhely városi bíróság” szövegrész helyébe „Hódmezõvásárhelyi Járásbíróság” szöveg,

109. a „Makó városi bíróság” szövegrész helyébe „Makói Járásbíróság” szöveg,

110. a „Szeged városi bíróság” szövegrész helyébe „Szegedi Járásbíróság” szöveg,

111. a „Szentes városi bíróság” szövegrész helyébe „Szentesi Járásbíróság” szöveg,

112. a „Jászberény városi bíróság” szövegrész helyébe „Jászberényi Járásbíróság” szöveg,

113. a „Karcag városi bíróság” szövegrész helyébe „Karcagi Járásbíróság” szöveg,

114. a „Kunszentmárton városi bíróság” szövegrész helyébe „Kunszentmártoni Járásbíróság” szöveg,

115. a „Mezõtúr városi bíróság” szövegrész helyébe „Mezõtúri Járásbíróság” szöveg,

116. a „Szolnok városi bíróság” szövegrész helyébe „Szolnoki Járásbíróság” szöveg,

117. a „Tiszafüred városi bíróság” szövegrész helyébe „Tiszafüredi Járásbíróság” szöveg,

118. a „Karcagi Városi Bíróság” szövegrész helyébe „Karcagi Járásbíróság” szöveg

lép.

7. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

7. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet

a) 21. § (2) bekezdésében a „helyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „járásbírósághoz” szöveg,

b) 22. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg

lép.

8. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzésérõl szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet módosítása

8. § A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzésérõl szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „helyi

bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.
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9. A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes

igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli

vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosítása

9. § A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi

alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.)

IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az „OBH-ban, valamint azon a helyi bíróságon és munkaügyi bíróságon” szövegrész helyébe

az „OBH-ban és azon járásbíróságon, valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságon” szöveg

c) 1. számú mellékletében a „helyi bírósági” szövegrész helyébe a „járásbírósági” szöveg, a „helyi bíróságon”

szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg, a „munkaügyi bíróságon” szövegrész helyébe a „közigazgatási és

munkaügyi bíróságon” szöveg, a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg, a „munkaügyi

bíróság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg

lép.

10. A bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

10. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 11/B. § (1) bekezdés második mondata helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„A végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó felsõfokú végzettségként az igazságügyi ügyintézõi

szakon szerzett felsõfokú végzettségre, valamint a gazdasági, pénzügyi vagy számviteli területen megszerzett

felsõfokú végzettségre lehet pontot adni.”

(2) A bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint

módosul.

(3) A bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságok” szövegrész helyébe a „járásbíróságok” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 16. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

e) 1. számú mellékletében a „Városi Bíróság” szövegrészek helyébe „Járásbíróság” szöveg, a „Budakörnyéki Bíróság”

szövegrész helyébe „Budakörnyéki Járásbíróság” szöveg

lép.

11. A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

11. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „fõvárosi és megyei bírósági végrehajtó-helyettes” szövegrész helyébe

a „törvényszéki végrehajtó-helyettes” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg, a „helyi bíróság”

szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi Közlönyben” szövegrész helyébe az „a Hivatalos Értesítõben” szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében a „munkaügyi bíróságon” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságon”

szöveg, a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg, a „munkaügyi bíróság” szövegrészek

helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szöveg, a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság”

szöveg, a „Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szöveg,

e) 43. § (4) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg, a „munkaügyi

bíróságon” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bíróságon” szöveg,

f) 52/A. § (1) bekezdésében a „végrehajtási költségrõl” szövegrész helyébe a „végrehajtási költségrõl és

a hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatásáért õt jogszabály alapján megilletõ egyéb költségrõl (a továbbiakban

e §-ban együtt: végrehajtási költség)” szöveg,
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g) 1. számú mellékletében a „Munkaügyi Bíróság” szövegrészek helyébe a „Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság”

szöveg, a „Városi Bíróság” szövegrészek helyébe „Járásbíróság” szöveg, a „Budakörnyéki Bíróság” szövegrész

helyébe „Budakörnyéki Járásbíróság” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 4. §-ában az „a végrehajtói kinevezés érvénytelenségét állapították meg,” szövegrész,

b) 36. §-ában a „vagy a végrehajtói kinevezés érvénytelenségét állapították meg,” szövegrész,

c) 46/C. § (5) bekezdésében az „(a kinevezés érvénytelenségének megállapításáig)” szövegrész.

12. A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló

feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

12. § A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló

9/2002. (IV. 9.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságon a városi és” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságra, munkaügyi bíróságra, ügyészre és” szövegrész helyébe a „járásbíróságra,

közigazgatási és munkaügyi bíróságra, ügyészre, valamint” szöveg,

c) 11. §-t megelõzõ alcímében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 11. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg,

f) 22. § (1) bekezdésében a „helyi bíróságtól” szövegrész helyébe a „járásbíróságtól” szöveg, a „helyi bíróságot”

szövegrész helyébe a „járásbíróságot” szöveg,

g) 22. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg,

h) 22. § (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

i) 54. §-t megelõzõ alcímében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

j) 54. §-ban a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

k) 55. § (5) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

l) 58. § (7) bekezdésében a „helyi bírósági” szövegrész helyébe a „járásbírósági” szöveg,

m) 61. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg, a „helyi bíróságot”

szövegrész helyébe a „járásbíróságot” szöveg,

n) 75. § (5) bekezdésében a „helyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „járásbíróságnak” szöveg

lép.

13. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

13. § (1) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:

„(1) A bíróság körbélyegzõje: középen Magyarország címere, körben a bíróságnak – és ha annak elnevezésébõl

a székhelye nem állapítható meg – a székhelyének a megjelölése (pl. Váci Járásbíróság; Budakörnyéki Járásbíróság,

Budapest).”

(2) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a következõ 89. §-sal egészül ki:

„89. § A 2013. január 1. napján hatályba lépõ jogszabályváltozás miatt a bélyegzõkön feltüntetett adatok

megváltozása nem érinti az ezen idõpontot megelõzõen kiadott bélyegzõk érvényességét; a bíróság elnevezésének

változása okából ezeket a bélyegzõket 2013. március 31-ig kell kicserélni.”

(3) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

c) 18. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg,

d) 21. §-ban a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.
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14. A lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes

értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló

11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

14. § A lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes értékesítésének és

megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes

rendelet 5. § (6) bekezdésében a „helyi (kerületi) bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg lép.

15. A bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

15. § A bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a) 12. § (2) és (3) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg

lép.

16. A közjegyzõi ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása

16. § A közjegyzõi ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet

a) 48. § (3)–(5) bekezdéseiben a „helyi bíróság” szövegrészek helyébe a „járásbíróság” szöveg,

b) 50. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságon” szövegrész helyébe a „járásbíróságon” szöveg

lép.

17. Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb

szakmai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása

17. § Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl

szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

18. A Bírósági Határozatok Gyûjteményében közzétett határozatok megjelölésérõl szóló

29/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

18. § A Bírósági Határozatok Gyûjteményében közzétett határozatok megjelölésérõl szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet

2. § (2) bekezdésében a „helyi bíróságokat és a munkaügyi bíróságokat” szövegrész helyébe a „járásbíróságokat,

valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat” szöveg lép.

19. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes

szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása

19. § (1) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló

27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 1. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„c) végrehajtó: hivatali elektronikus aláírás használatára jogosult önálló bírósági végrehajtó, önálló bírósági

végrehajtó-helyettes, törvényszéki végrehajtó és törvényszéki végrehajtó-helyettes;”

(2) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló

27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 6/A. § (2) bekezdésében a „2012. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2014.

január 1-jéig” szöveg, a „2013. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2014. július 1-jéig” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes

szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet

a) 1. § d) pontja,

b) 18. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdés bevezetõ szövegében, 19. § (2) bekezdés b) és e) pontjában,

20. § (1) bekezdésében és 20. § (2) bekezdés b) pontjában a „bírósági” szövegrészek.
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20. A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során

adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosítása

20. § A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható

pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet 1. §-ában a „helyi bírósági” szövegrész helyébe a „járásbírósági”

szöveg lép.

21. Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer

mûködtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet módosítása

21. § Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer mûködtetésének részletes

szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet 15. § (2) bekezdésében a „2012. december 31-éig” szövegrész

helyébe a „2014. január 1-jéig” szöveg, a „2013. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2014. július 1-jéig” szöveg lép.

22. Hatályba léptetõ rendelkezés

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–18. §, a 19. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 20. § 2013. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

A bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe

a következõ pont lép:

„1. Iskolai végzettség – maximális pontszám: 20

értékelési szempont adható pontszám

1.1. a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó felsõfokú végzettség 10

1.2. egyéb felsõfokú végzettség 5

1.3. a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó egyéb iskolai végzettség,
szakképzettség

5

”

2. melléklet az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl

szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklet táblázatának 8. pontja helyébe a következõ pont lép:

„

8. egészségbiztosítás általános orvos és egészségbiztosítás szakvizsga, valamint a rehabilitációs
orvosszakértõi névjegyzékrõl szóló rendelet szerinti rehabilitációs
orvosszakértõi tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítés

”
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelete

a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülõ ügyviteli

és iratkezelési szabályokról

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

97. § c) pontjában,

az 1. § (1) bekezdés b) pont, a 2–20. § és a 39. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ

eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § h) pontjában,

a 37. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi

CLXXXI. törvény 97. § f) pontjában,

a 43. § tekintetében a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés n) pontjában, és a büntetõeljárásról

szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés q) pontjában,

a 44. § és 45. § (1)–(10) bekezdés tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában,

a 45. § (11)–(37) bekezdés, és a 46–48. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Utaló rendelkezések

1. § A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi

CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. §-ában a bíróság hatáskörébe utalt ügyek intézése során az e rendeletben

nem szabályozott kérdésekben

a) a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) Elsõ és Második

részének az elsõ fokú bíróságnál a polgári ügyek iratainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseit és

b) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §

(2) bekezdésének b) pontja alapján kiadott egységes iratkezelési szabályzatot (a továbbiakban: Isz.)

kell alkalmazni.

II. FEJEZET

IRATKEZELÉS

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során

a) átadókönyv: a Büsz. 2. § 1. pontjában meghatározott átadókönyv informatikai rendszerben vezetett elektronikus

változata,

b) civil szervezetek nyilvántartási ügyei: a Cnytv. 2. §-ában meghatározott ügyek,

c) civil szervezet: a Cnytv. 4. §-ában meghatározott szervezet,

d) informatikai rendszer: a Cnytv.-ben meghatározott, az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) által

mûködtetett, a bíróságok, valamint a kérelmezõk és az eljárásban részt vevõ egyéb személyek részére

rendelkezésre álló, az interneten elérhetõ országosan egységes számítástechnikai rendszer,

e) kezdõirat: a Cnytv. 4. §-ában meghatározott szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelme; ha e rendelet másként

nem rendelkezik, a nyilvántartásba vett szervezettel kapcsolatos minden egyéb irat utóirat,

f) nyilvántartás: a Cnytv.-ben meghatározott civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartása,

g) PKI technológia: kriptográfiai kódolásra épülõ nyilvános kulcsú infrastruktúra.
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3. Az iratkezelés szervezete

3. § (1) A civil szervezetek nyilvántartási ügyeinek iratkezelése a bíróság és az OBH között megosztva, vegyes rendszerben

történik.

(2) Az OBH informatikai rendszer útján történõ iratkezeléséért az OBH elnöke felelõs.

(3) Az OBH elnöke a (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggõ feladatait átruházhatja.

4. A civil szervezetek nyilvántartási ügyeinek nyilvántartása

4. § (1) A polgári nemperes ügyek törvényszéki lajstromának (a továbbiakban: Pk. lajstrom) vezetésére az e §-ban foglalt

eltéréssel kell a Büsz. szabályait alkalmazni.

(2) A civil szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet kezdõiratként a Pk. lajstromba kell bejegyezni. Erre

a célra a polgári nemperes ügyek helyi bírósági lajstromát kell használni. Az ügyek számozását a lajstromban

60 001-gyel kell kezdeni.

(3) Az iratok között zárt borítékban kell elhelyezni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ectv.) szerint nem nyilvános adatokat tartalmazó iratot,

és azt az iratok megtekintésekor az iratból ki kell emelni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott, nem nyilvános iratokat az informatikai rendszerben olyan módon kell titkosítani,

hogy az kizárja annak lehetõségét, hogy a nem nyilvános adatokat tartalmazó iratot arra nem jogosult megismerhesse.

5. A civil szervezetek végelszámolási ügyeinek, csõd- és felszámolási ügyeinek, egyszerûsített törlési

ügyeinek lajstromozása

5. § (1) A civil szervezetek végelszámolási és egyszerûsített törlési ügyeit változásbejegyzési ügyként a Pk. lajstromban kell

kezelni.

(2) A civil szervezetek csõd- és felszámolási ügyeit az ügyelosztási rendben meghatározott lajstromban kell kezelni.

6. A lajstrom rovatainak kitöltése

6. § (1) A lajstromot az informatikai rendszer útján kell vezetni.

(2) A lajstromnak – vagy az informatikai rendszer erre szolgáló másik alkalmazásának – alkalmasnak kell lennie

a rendeletben meghatározott statisztikai adatok szolgáltatására.

(3) A lajstromban a téves bejegyzéseket törölt jelzéssel kell ellátni, s olvashatóságát biztosítani kell.

(4) A statisztikai adatszolgáltatás elõtt az informatikai rendszer útján kell automatizáltan a lajstrom befejezésre vonatkozó

adatait a tárgyalási naplóval egyeztetni. Az informatikai rendszer útján elvégzett adategyeztetés eredményét naplózni

kell.

7. A papír alapú iratok rögzítése az informatikai rendszerben

7. § (1) A bíróság a papír alapon érkezett iratot digitális (képi) rögzítõ technológia alkalmazásával rögzíti az informatikai

rendszerben.

(2) A bíróság a papír alapon érkezett irat azon adatait, melyek az elektronikus eljárás lefolytatásához szükségesek, az

informatikai rendszerben rögzíti.

(3) Ha annak feltételei adottak, a bíróság a (2) bekezdésben meghatározott adatokat az informatikai rendszerben digitális

(képi) rögzítéssel és a mûveletet támogató informatikai alkalmazás igénybevételével rögzíti.

8. § (1) A papír alapon érkezett iratok elektronizálását az irat kezelõje végzi.

(2) Az iratok elektronikus másolatát [Cnytv. 74. § (4) bekezdés] az informatikai rendszer erre szolgáló alkalmazásába kell

az irat kezelõjének elhelyeznie.

(3) Ha az ügy intézéséhez szükséges, a bíró az informatikai rendszer útján rövid feljegyzéssel vagy irodai utasítással

utasítást ad az irat kezelõjének az ügy elintézéséhez szükséges, a bíróságnál papír alapon meglévõ iratok

elektronizálására.
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(4) A bíró részére az informatikai rendszer útján adott automatikus értesítéssel kell tájékoztatást adni arról, ha a papír

alapú irat elektronizálása és informatikai rendszerbe helyezése megtörtént.

9. § A bíróság gondoskodik a papír alapú iratoknak az elektronizálást követõ megõrzésérõl.

8. Az elektronikus iratok átvétele, az átvétel elismerése és az elektronikus iratok rögzítése az informatikai

rendszerben

10. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az ne tegye lehetõvé a beadvány informatikai rendszerbe érkezését,

ha informatikai integritása ellenõrizhetõen sérült vagy informatikai biztonsági kockázatot hordoz. Ha a beadvány

e bekezdés alapján az informatikai rendszerbe nem érkezhet be, és errõl, valamint ennek okáról a beadvány érkezését

biztosító kommunikációs rendszer útján a felhasználó nem kap értesítést, az informatikai rendszer útján kell értesítést

küldeni. Ha a beadvány érkezését biztosító kommunikációs rendszer rendelkezik azzal a funkcióval, hogy a beadvány

beérkezésének megtagadásáról, és ennek okáról értesítést küldjön, a bíróságnak nem kell ellenõriznie, hogy

a kommunikációs rendszer útján az értesítést megküldték-e.

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy abban az érkezés ideje legalább óra, perc, másodperc pontossággal

kerüljön megjelölésre.

11. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a kérelmezõtõl a beadvány az informatikai rendszer alkalmazásával

kerüljön átvételre.

(2) A bíróság a beadványt – ha a kérelem munkaidõben érkezik meg a bírósághoz – az érkezés idõpontjában érkezteti.

Ha a kérelem munkaidõn kívül érkezik meg, a kérelem érkeztetésére a következõ munkanapon, a munkaidõ kezdetét

követõen kerül sor. Az elektronikus ûrlap kitöltési útmutatójában a figyelmet erre külön is fel kell hívni.

(3) A beadvány informatikai rendszerbe érkezésének idõpontját az informatikai rendszer útján automatizáltan, olyan

módon kell rögzíteni, hogy az kizárja az utólagos változtatás lehetõségét.

(4) A bíróság – az informatikai rendszer útján – az iratok érkeztetését követõen, azokat olyan idõközönként figyeli, hogy az

ügyintézési határidõk betarthatóak legyenek.

9. A perkönyv, a tárgyalási napló és a tárgyalási jegyzék

12. § A perkönyvet, a tárgyalási naplót és a tárgyalási jegyzéket az informatikai rendszer útján kell vezetni.

10. Az irodai utasítás és a rövid feljegyzés

13. § (1) Az irat elintézését rövid feljegyzésben vagy irodai utasításban kell feltüntetni.

(2) A rövid feljegyzést vagy az irodai utasítást az informatikai rendszer alkalmazásával, az informatikai rendszer erre

szolgáló felületén kell megtenni.

(3) Az informatikai rendszert – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – úgy kell kialakítani, hogy a rövid feljegyzés vagy az

irodai utasítás ne legyen elválasztható attól az irattól, amely a rövid feljegyzés vagy az irodai utasítás kiadására okot

adott.

(4) A rövid feljegyzésnek vagy az irodai utasításnak – ha a (3) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek – tartalmaznia kell

a rövid feljegyzés vagy az irodai utasítás kiadására okot adó irat ügyszámát.

11. Az iratok megszövegezése, kijavítás, kiegészítés

14. § Az informatikai rendszer útján kell biztosítani, hogy alkalmazásával a civil szervezetek nyilvántartási ügyeiben az iratok

törvényben meghatározott módon legyenek elõállíthatóak.

15. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen arra, hogy

a) a bíró (bírósági titkár) az iratot megszerkeszthesse vagy

b) a bíró (bírósági titkár) irányítása és felügyelete mellett az iratot a leíró szerkeszthesse meg.

(2) A (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a leíró a szerkesztett iratot az informatikai rendszer alkalmazásával mutatja

be a bíró (bírósági titkár) részére.
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(3) Ha a leíró által bemutatott szerkesztett iratot módosítani kell, azt a bíró (bírósági titkár) maga intézi vagy a módosításra

a leírónak rövid feljegyzésben vagy irodai utasításban utasítást ad.

(4) A bíró (bírósági titkár) az általa szerkesztett vagy a leíró által átadott szerkesztett iratot – ha a szerkesztett irat arra

alkalmas – PKI technológia alkalmazásával lezárja. Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az irat lezárt

állapota egyértelmûen megállapítható legyen, és a lezárást követõen az irat ne legyen megváltoztatható.

(5) A bíró (bírósági titkár) az informatikai rendszer útján készített irat kiadmánya kiadása iránt rövid feljegyzéssel vagy

irodai utasítással intézkedik.

(6) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a kivonat, a másolat, a bizonyítvány automatizált

megszerkesztésére. Az automatizáltan megszerkesztett iratot PKI technológia alkalmazásával kell lezárni, a lezárt

kivonat, másolat bizonyítvány kézbesítésére az informatikai rendszer útján – a kivonat esetében a 25. §-ban foglalt

kivétellel – a bíró (bírósági titkár) ad utasítást.

16. § Az irat kezelõje a lezárt ügyet az informatikai rendszer útján a bíró (bírósági titkár) részére szükség esetén, az ok

megjelölésével visszamutatja. Ha a megjelölt ok alapján a lezárt irat módosítása szükséges, a bíró (bírósági tikár) az irat

lezárt állapotát feloldja. Az iratot a módosítást követõen ismételten PKI technológia alkalmazásával le kell zárni. Az

informatikai rendszerben az irat lezárását és az irat lezárásának feloldását külön is naplózni kell. Az informatikai

rendszert úgy kell kialakítani, hogy a kiadmány kézbesítését követõen a lezárt irat feloldására ne legyen lehetõség.

17. § Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen az ügyiratok nyilvántartásba helyezésére és arra,

hogy az ügyiratok bemutatásának napján az ügyiratokat automatikusan bemutassa a bíró részére.

18. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az irat kezelõje a bíró (bírósági titkár) rövid feljegyzését, irodai

utasítását az informatikai rendszer alkalmazásával tekinthesse meg.

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a bíró (bírósági titkár) a rövid feljegyzés vagy az irodai utasítás

elintézését az informatikai rendszer útján tekinthesse meg.

19. § Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a határozat kijavítását és a határozat kiegészítését tartalmazó

végzés ne legyen elválasztható a határozattól.

12. Az iratok felterjesztése, a másodfokon eljáró bíróság iratkezelése

20. § (1) A fellebbezést az informatikai rendszer útján úgy kell felterjeszteni, hogy a másodfokú bíróság részére hozzáférést kell

biztosítani a fellebbezett ügy informatikai rendszerben tárolt irataihoz.

(2) A másodfokon eljáró bíróság az iratokat az informatikai rendszer alkalmazásával veszi át.

(3) A másodfokon eljáró bíróság az ügy iratait és a másodfokú határozatot az informatikai rendszeren keresztül úgy küldi

meg az elsõfokú bíróságnak, hogy az informatikai rendszerben hozzáférést biztosít a másodfokú ügy irataihoz, azzal,

hogy ha a kérelmezõ az elsõfokú bíróság elõtt papír alapon járt el, a másodfokon eljáró bíróság a 28. § (4) bekezdése

alapján készített kiadmányt küldi meg az elsõfokú bíróságnak.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés biztosításáról az informatikai rendszer útján üzenetet kell küldeni.

III. FEJEZET

ÜGYVITEL

13. Általános szabályok

21. § A civil szervezetek nyilvántartási ügyeiben nem alkalmazható a Büsz.

a) 5. § (2) bekezdésének elsõ fordulata,

b) 8. § (3) bekezdése,

c) 10. § (1) bekezdésének második mondata,

d) 11. § (1) bekezdése és

e) 18. § (2) bekezdése.
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14. A civil szervezetek nyilvántartási ügyeinek ügyelosztása, hozzáférés az informatikai rendszerhez

22. § (1) A jogosultsági szintnek megfelelõ hozzáférést kell biztosítani az informatikai rendszer alkalmazásaihoz azok számára,

akik a civil szervezetek nyilvántartási ügyeit intézik.

(2) Azon bírák (bírósági titkárok) részére, akik olyan polgári peres vagy nemperes ügyet intéznek, melyek esetében az

eljárást megindító végzést, az eljárás során hozott határozatot, az eljárás egyéb iratát a nyilvántartást vezetõ

bíróságnak – közzététel vagy a nyilvántartásba történõ bejegyzés érdekében – meg kell küldeniük, biztosítani kell

annak lehetõségét, hogy az informatikai rendszerbe az iratokat közvetlenül küldhessék meg, ennek érdekében

részükre a jogosultsági szintnek megfelelõ hozzáférést kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott hozzáférés úgy is biztosítható, hogy a bírák (bírósági titkárok) részére e célra olyan

üzenetet fogadó alkalmazás kerül rendszeresítésre, amelyre a (2) bekezdésben meghatározott iratok megküldhetõek.

Ezen iratok az érkeztetést követõen, a bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra jogosult más bírósági vezetõ által erre

kijelölt bíróhoz érkeznek, aki az adatok informatikai rendszerbe való bevitele iránt intézkedik.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt hozzáféréseket úgy kell biztosítani, hogy az iroda intézhesse az irat megküldését a bíró

(a bírósági titkár) irodai utasítására, rövid feljegyzésére.

15. Iratbetekintés

23. § A bíróság a Cnytv. alapján az iratok megtekintésére jogosult (képviselõ) személyes megjelenése esetén – az

informatikai rendszer szolgáltatásaihoz jogosulatlan hozzáférést kizáró módon – a bíróság erre kijelölt helyiségében

biztosítja az informatikai rendszerben rögzített iratok adattartalmának, valamint az elektronikus iratok adatai

megismerésének lehetõségét, ide nem értve a nem nyilvános adatokat tartalmazó iratok megismerését.

16. A bíróság elnökének feladatai, irat bemutatása az eljáró bíró (bírósági titkár) kijelölése céljából

24. § A bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra jogosult más bírósági vezetõ az informatikai rendszer útján jelöli ki a bírót

(bírósági titkárt) az ügy intézésére.

25. § (1) A Cnytv. 32. §-ában vagy a Cnytv. 46. § (6) bekezdésében foglalt esetben a bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra

jogosult más bírósági vezetõ az informatikai rendszer útján kap tájékoztatást a döntési kötelezettség elmulasztásáról.

(2) A bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra jogosult más bírósági vezetõ a Cnytv.-ben elõírt felhívást, illetve a bíró,

a bírósági titkár, a bírói tanács elnöke a Cnytv.-ben elõírt beszámolást az informatikai rendszer útján is teljesíti.

26. § Soron kívüli eljárás esetén a Büsz. 33/A. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyintézés teljesítését az

informatikai rendszer útján kell ellenõrizni.

17. Az irat csatolása és az ügyek egyesítése

27. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen folyamatban lévõ vagy befejezett ügy iratának

más ügy iratához történõ csatolására vagy a csatolás megszüntetésére és az ügyek egyesítésére.

(2) Az irat csatolását, a csatolás megszüntetését vagy az iratok egyesítését az informatikai rendszer útján kell elvégezni.

18. A kiadmány

28. § (1) A kiadmányt az informatikai rendszer alkalmazásával kell elkészíteni.

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az adatként tartalmazza a kiadmányt készítõ leíró nevét.

(3) Ha a kiadmányt elektronikus úton kell kézbesíteni, azon a bíróság körbélyegzõje lenyomatának képét kell elhelyezni.

(4) A kiadmányt, ha a kérelmezõ papír alapon jár el, az informatikai rendszer útján kell megszerkeszteni, egyebekben

a kiadmány készítésére a Büsz. és az Isz. szabályait kell alkalmazni.

(5) A kiadmányt, ha a kérelmezõ elektronikus úton jár el, az informatikai rendszer útján kell megszerkeszteni és lezárni.
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19. Kivonat, bizonyítvány, másolat

29. § (1) A bíróság az informatikai rendszer alkalmazásával automatizált módon – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint –,

az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal adja ki a szervezet adatairól a kivonatot, a bizonyítványt és

a másolatot.

(2) A kivonatot, a bizonyítványt és a másolatot, ha a kérelmezõ papír alapon jár el, az informatikai rendszer útján kell

megszerkeszteni, egyebekben a kivonat, a bizonyítvány és a másolat készítésére a Büsz. és az Isz. szabályait kell

alkalmazni.

(3) A kivonatot, a bizonyítványt és a másolatot, ha a kérelmezõ elektronikus úton jár el, az informatikai rendszer útján kell

megszerkeszteni és lezárni.

30. § (1) Az OBH

a) az államháztartásról szóló törvény alapján az államháztartásból származó forrás felhasználásához kapcsolódó

lebonyolító feladatot ellátó, illetve a támogatási forrást kezelõ költségvetési szervvel,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás esetén a támogató képviseletében eljáró,

jogszabályban kijelölt szervezettel, illetve

c) a közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatósággal

megállapodást köthet a Cnytv. 88. § (6) bekezdésében meghatározott adatkérés elektronikus úton való elõterjesztése

és kiadása kérdésben.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kivonatot az informatikai rendszer alkalmazásával – automatizáltan –

kell kiadni.

31. § A bizonyítványban és a másolatban fel kell tüntetni azt a figyelmeztetetést, hogy a bizonyítványban, illetve

a másolatban csak a bejegyzett, illetve a 2014. július 1. után módosított, törölt adatok szerepelnek.

20. Az irat kézbesítése, elküldése

32. § (1) A bíróság az iratait, ha a Cnytv. elektronikus úton való kézbesítést ír elõ, a Cnytv. 15. §-a szerint kézbesíti.

(2) Papír alapú kézbesítés esetén a tértivevényt a digitális (képi) rögzítést követõen olyan módon kell az informatikai

rendszerben rögzíteni, hogy megállapítható legyen, hogy mely irat kézbesítésénél került alkalmazásra.

33. § (1) Ha iratot más hatósághoz elektronikus úton kell megküldeni – és a hatóságnál az irat elektronikus úton történõ

fogadásának technikai feltételei nem állnak rendelkezésre – az irat papír alapú másolatát kell megküldeni. Az

elektronikus irat papíralapú másolatát kell megküldeni abban az esetben is, ha az elektronikus irat papír alapú iratról

készített elektronikus másolat.

(2) Az irat elektronikus úton történõ megküldésekor borítót, pótborítót nem kell készíteni.

(3) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az adatot tartalmazzon a megküldött irat tartalmáról, a megküldés

okáról és a megküldés módjáról.

21. Statisztikai adatszolgáltatás

34. § (1) A bíróság a tárgyhónapot követõ hónap 10. napjáig az informatikai rendszerben szereplõ adatok alapján – az

informatikai rendszer útján automatizáltan – a 2. melléklet szerinti tartalommal készít statisztikai jelentést a civil

szervezetek nyilvántartási ügyeirõl.

(2) Az OBH a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig az informatikai rendszer útján automatizáltan összesíti a bíróságok

statisztikai jelentéseit.

22. Iratok közzététele, a nyilvántartással összefüggõ egyéb szabályok

35. § (1) A bíróság az Ectv.-ben meghatározott irat-közzétételi kötelezettségének az informatikai rendszer útján tesz eleget.

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy tájékoztatást adjon az irat közzétételérõl.

(3) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy ahol a Cnytv. a nyilvántartás vezetése során egyéb adat

nyilvántartását rendeli, ott ez az adat szövegesen feltüntetésre kerülhessen.
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23. A kérelmezõk esetében érvényesülõ ügyviteli szabályok

36. § (1) Ha a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó ûrlapjairól szóló KIM rendelet vagy a Büsz. alapján a kérelem

elõterjesztésére ûrlap nem kerül rendszeresítésre, a kérelmezõnek az iratokat A4-es formátumban kell megküldenie.

(2) A kérelemhez csatolt iratnak A4-es formátumúnak kell lennie.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a kérelemhez csatolt hatóság által kiállított iratot

a hatóság eltérõ formátumban adja ki.

IV. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

24. A nyilvántartási szám kiadása

37. § (1) A Cnytv. 91. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartási szám a nyilvántartást vezetõ törvényszék kétjegyû

kódja, gondolatjellel elválasztva a szervezettípus kétjegyû kódja és gondolatjellel elválasztva a szervezet egyedi

ötjegyû azonosítója (pl. 01-01-12345).

(2) A szervezet egyedi ötjegyû azonosítóját folyamatos számozással kell kiadni, a szervezetek nyilvántartásba vételének

sorrendjében.

(3) A nyilvántartást vezetõ törvényszék kétjegyû kódját és a szervezettípus kétjegyû kódját a nyilvántartási szám

képzésekor a 3. mellékletben meghatározott kódtár alapján kell megadni.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezezések

38. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 43. §-a 2013. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet 1–37. §-a, 39–41. §-a és 44. § (2) bekezdése 2014. július 1. napján lép hatályba.

(4) E rendelet 46. §-a 2014. július 2. napján lép hatályba.

39. § (1) Az OBH a 2014. július 1. napja elõtt beérkezett beszámolókat tíz évig õrzi.

(2) Az OBH a beszámolókat az õrzési idõ leteltét követõen selejtezi.

40. § (1) A Cnytv. 107. §-ában elõírt migráció megkezdése elõtt a nyilvántartásban az adatrögzítés lehetõségét fel kell

függeszteni.

(2) A migrációt 2014. július 1. napján kell elvégezni.

(3) A migráció megkezdését követõen nem rögzíthetõ adat a korábbi nyilvántartásba.

(4) A migráció során biztosítani kell azt, hogy a nyilvántartásba vett civil szervezetek – automatizáltan – a Cnytv. szerinti

nyilvántartási számot kapjanak.

(5) A migráció során biztosítani kell, hogy a civil szervezet adószáma és statisztikai számjele – ha a szervezet azzal

rendelkezik – adatként elérhetõ legyen a nyilvántartásban.

(6) A migráció során az informatikai rendszer alkalmazásával törvényszékenként listát kell készíteni azon civil

szervezetekrõl – az üresen maradó nyilvántartási adatkör megjelölésével –, melyek esetében a nyilvántartásban

valamely kötelezõ nyilvántartási adat nem szerepel. A hiányzó nyilvántartási adatok meglétét az ügy iratanyagában

ellenõrizni kell és – ha azok rendelkezésre állnak – azokat az ügy iratanyagából egyedileg kell az informatikai

rendszerbe felvinni.

(7) A bíróság elnöke a lista alapján meghatározza az ügyek iratanyagának ellenõrzésének és a hiányzó adatok

nyilvántartásban való rögzítése ütemezésének rendjét. A bíróság elnöke az adatrögzítésre legfeljebb fél évet adhat.

Ha a bíróság elnöke a feladat elvégzésére több mint két hónapot enged, az ütemezés menetérõl havonta be kell

számolni.
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(8) Az OBH õrzi

a) a Központi Statisztikai Hivatal által elõállított és a migrációhoz használt fordítókulcsot,

b) a civil szervezetek migráció elõtti országos azonosítóit,

c) az országos azonosító és a nyilvántartási szám közötti fordítókulcsot,

d) azokat az adatokat, melyek esetében a migráció során észlelte, hogy azok hibásak, így azok migrációjára nem

került sor és

e) – valamely adat duplikátuma (olyan adat, amely nem csak egyszer található meg a nyilvántartásban) esetén,

a migrált adattal összekapcsolhatóan – a duplikátum adatot.

41. § (1) A civil szervezetek adatainak migrációja során a civil szervezetek nyilvántartásba bejegyzett célja szerinti besorolását

változatlanul kell átvenni.

(2) Az országos névjegyzékben a civil szervezetek célja szerinti besorolása szerinti keresésnél biztosítani kell azt is, hogy

a 2014. június 30. napján hatályos szabályozás szerinti cél szerinti besorolás alapján is keresni lehessen.

26. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet

módosítása

42. § A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-ában a „2013.

január 1-jéig” szövegrész helyébe a „2014. július 1-jéig” szöveg lép.

27. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

43. § A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a következõ IX/B. Fejezettel egészül ki:

„IX/B. FEJEZET

A BÍRÓSÁGGAL VALÓ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS ÉS AZ ELEKTRONIKUS BÍRÓSÁGI

IRATKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI
75/C. § (1) A bírósággal való elektronikus kapcsolattartás során az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben

a) az Elsõ és Második résznek az elsõ fokú bíróságnál a polgári ügyek iratainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseit és

b) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §

(2) bekezdésének b) pontja alapján kiadott egységes iratkezelési szabályzatot (a továbbiakban: Isz.)

kell alkalmazni.

(2) Az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyek iratkezelése a bíróság és az OBH között megosztva, vegyes

rendszerben történik. Az OBH ezen iratkezeléséért az OBH elnöke felelõs; az OBH elnöke ezzel összefüggõ feladatait

átruházhatja.

(3) A bíróság a lajstromozás során az Isz. szabályait azzal alkalmazza, hogy automatizáltan tölti ki a lajstrom azon

rovatait, melyek a fél által – az elektronikus kapcsolattartás keretében a beadványa részeként – benyújtott ûrlap

adatainak felhasználásával ilyen módon kitölthetõek.

(4) A bíróság a lajtromozásról a fél részére lajstromozási igazolást küld, amely tartalmazza:

a) a beadvány kézbesítési rendszer útján kapott érkeztetési számát,

b) a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát,

c) a beadvány fél általi megnevezését és

d) a beadvány lajstromszámát.

(5) A lajstromban fel kell tüntetni

a) azt, hogy az irat papír alapon vagy elektronikus úton érkezett,

b) – kiadmány esetén – azt, hogy a kiadmány elektronikus vagy papír alapú kiadmány,

c) az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.

(6) Az eljárás befejezését követõen az OBH elnöke által jóváhagyott programmal vezetett lajstromban

(a továbbiakban: lajstromprogram) tárolt iratokat, adatokat biztonságos – az iratok, adatok sértetlenségét,

hozzáférhetõségét biztosító – módon kell megõrizni (elmenteni, illetve tárolni). Az OBH feladata annak biztosítása,

hogy az õrzött iratok, adatok folyamatosan hozzáférhetõek legyenek, az olvashatóságukhoz szükséges technológia

hozzáférhetõ legyen. Az OBH feladata olyan informatikai környezet kialakítása, amely az õrzött iratok, adatok

hozzáférhetõvé válását legfeljebb öt munkanapon belül biztosítja. Ha az eljárás lefolytatásához õrzött iratokhoz,
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adatokhoz való hozzáférés szükséges, az ügyintézési határidõt az iratok, adatok hozzáférhetõvé válását követõen kell

számítani.

75/D. § (1) Az elektronikus kapcsolattartás útján érkezett elektronikus kezdõiratot és a kezdõiratként kezelendõ

elektronikus iratot az esetleges elektronikus elõzményi iratokkal együtt a lajstromba történõ bejegyzés napján az

irodavezetõ a lajstromprogram útján bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetõnek. Ha ennek feltételei nem adottak,

az irodavezetõ az elektronikus iratokat kinyomtatja és az általános szabályok szerint mutatja be az ügyelosztásra

jogosult vezetõnek.

(2) Az iroda az eljáró bíró (tanács) kijelölése után az elektronikus iratot a lajstromprogram útján mutatja be a bírónak

(a tanács elnökének); ha az irat – az (1) bekezdés alapján – papír alapon is rendelkezésre áll, azt a bírónak (a tanács

elnökének) átadja.

(3) A lajstromprogram útján kell biztosítani, hogy az iratok megtekintésére jogosult (képviselõ) személyes

megjelenése esetén – a lajstromprogram szolgáltatásaihoz jogosulatlan hozzáférést kizáró módon – a bíróság erre

kijelölt helyiségében az elektronikusan rendelkezésre álló iratok számára megtekinthetõek legyenek.

(4) A lajstromprogram útján kell biztosítani, hogy az elektronikus iratok, adatok kizárólag a Pp. 119. §-ának

megfelelõen legyenek megismerhetõek (másolhatóak). Ha az eljárási törvény alapján az irat vagy az adat nem

ismerhetõ meg (nem másolható) – így például a tanú zártan kezelendõ személyi adatai – a lajstromprogramban az

iratot vagy az adatot olyan módon kell titkosítani, hogy az kizárja annak lehetõségét, hogy azt arra nem jogosult

megismerhesse (másolhassa).

75/E. § (1) A bíróság az iratait, ha a Pp. elektronikus úton való kézbesítést ír elõ, a Pp.-ben elõírt szabályok szerint

kézbesíti.

(2) Ha a fél részére papír alapon kézbesítendõ irat elektronikus iratként áll rendelkezésre, a bíróság az iratról papír

alapú másolatot készít és – ha az megfelelõ – azon záradékot helyez el. A másolat akkor megfelelõ, ha annak képe

megegyezik az elektronikus irat képével. A záradék szövege a következõ: „Az irat elektronikus iratról készített másolat.”

Ha a bírósághoz jogorvoslati kérelmet nyújtanak be elektronikus úton, akkor a bíróság a jogorvoslati kérelemrõl

e bekezdés szerinti papír alapú másolatot készít, és azt terjeszti fel a másodfokú bíróság számára.

(3) Ha a fél részére elektronikus úton kézbesítendõ irat papír alapú iratként áll rendelkezésre, a bíróság az iratról

elektronikus másolatot készít és – ha az megfelelõ – azon záradékot helyez el. A másolat akkor megfelelõ, ha az irat

másolatának képe megegyezik a papír alapú okiratéval. A záradék szövege a következõ: „Az irat papír alapú iratról

készített elektronikus másolat.”

(4) A bíróság az elektronikus úton kapcsolatot tartó fél részére a kiadmányt szövegszerkesztõ programmal, olyan

módon készíti el, hogy annak képe – az eredeti iraton meglévõ aláírás és bélyegzõlenyomat képe kivételével

– megegyezzen az eredeti irattal, s azt – a bíróság körbélyegzõjének lenyomatával való ellátása kivételével – a 38. §

(1) bekezdése szerint szerkeszti meg. E másolatot az arra feljogosított személy hitelesítési záradékkal látja el és

elhelyezi rajta a bíróság szervezeti elektronikus aláírását (kiadmány). A hitelesítési záradék szövege a következõ:

„… (név) aláírását hitelesítem.” A bíróság a papír alapon kapcsolatot tartó fél részére a kiadmányt a 38. § alkalmazásával

készíti el.

75/F. § (1) Az OBH a bíróságok központi internetes oldalán tájékoztatást ad az elektronikus kapcsolattartással

összefüggésben érvényesülõ szabályokról, követelményekrõl, lényeges információkról, így különösen:

a) a kézbesítési rendszer igénybevételének módjáról,

b) az eljárás során alkalmazandó ûrlapokról és azok kitöltésének módjáról,

c) az eljárási illeték elektronikus úton történõ megfizetésének módjáról,

d) az OBH elnöke által az elektronikus kapcsolattartás keretében elfogadott dokumentumformátumokról,

e) a tervezett karbantartásokról és idõpontjukról, a karbantartást három nappal megelõzõen,

f) az üzemzavar idõpontjáról, megjelölve azokat a napokat, melyek az üzemzavar miatt nem számítanak bele

a határidõbe, ha szükséges, különbséget téve azon napok között, amelyek a napokban és amelyek a munkanapokban

megállapított határidõbe nem számítanak be,

g) az elektronikus kapcsolattartáshoz minimálisan szükséges mûszaki paraméterekrõl.

(2) A bíróság – az OBH útján – a bíróságok központi internetes oldalán közzéteszi

a) szervezeti elektronikus aláírása nyilvános kulcsát,

b) a Magyar Államkincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájának számát.

(3) Az OBH naplót készít

a) az OBH bíróságokkal történõ elektronikus kapcsolattartást biztosító rendszerének adatforgalmáról,

b) azokról a mûveletekrõl, melyek az adatforgalomhoz szükségesek.
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(4) Az alapvetõ naplózási követelmények a következõk:

a) biztosítani kell, hogy a naplófájlok tartalmát megadott idõintervallum alapján képernyõn és nyomtatón is meg

lehessen rendezetten jeleníteni,

b) a naplóállományokat tilos megsemmisíteni, felülírni, módosítani, azokat archiválni kell,

c) a naplóállományok kódoltak, hibajavítást lehetõvé tevõ ellenõrzõ összeggel ellátottak kell hogy legyenek,

a kódkulcsokat független adathordozón kell tárolni.

(5) A szakértõ az OBH részére az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges elérhetõségét a kézbesítési rendszer útján,

erre szolgáló ûrlap megküldésével jelenti be. Az OBH az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges adatot átadja

a törvényszékek részére. Ha a szakértõ a szakvéleményt adathordozón nyújtja be, azt a bíróság nem köteles

visszaszolgáltatni.

75/G. § Ha az iratról hiteles másolat kérhetõ, az elektronikus kapcsolattartás okán a bíróságnál elektronikus úton

rendelkezésre álló iratokról az arra jogosult elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok

alkalmazásával elektronikus hiteles másolatot kérhet. A bíróság az elektronikus hiteles másolatot – ha annak

kiadásának helye van – az elektronikus kapcsolattartás szabályainak megfelelõ alkalmazásával elektronikus úton küldi

meg a félnek. Az e § szerint kiadott elektronikus hiteles másolatot a másolatok könyvében nem kell nyilvántartani. Az

Isz. alapján a másolatok könyvébe bejegyzendõ adatokat a lajstromprogram útján kell nyilvántartani, azzal, hogy az

átvételt a kézbesítési rendszer útján megküldött elektronikus tértivevény vagy a kézbesítési vélelem beálltáról

tájékoztatást tartalmazó értesítés pótolja.

75/H. § (1) A büntetõ ügyszakban a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás során az e fejezetben nem

szabályozott kérdésekben az Elsõ és Második résznek az elsõ fokú bíróságnál a büntetõügyek iratainak kezelésére

vonatkozó rendelkezéseit és az Isz.-t kell alkalmazni.

(2) A büntetõ ügyszakban az elektronikus kapcsolattartás során a 75/C. § (2) és (6) bekezdését, a 75/E. § (4) bekezdését,

valamint a 75/F. § (1) és (3)–(4) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a fél alatt a Be. 69/A. §-a alapján

elektronikusan kapcsolatot tartó szervezetet kell érteni.”

28. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó ûrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

módosítása

44. § (1) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó ûrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az OBH a végelszámolás iránti kérelem elõterjesztésére olyan változásbejegyzési eljárás iránti kérelem

benyújtására szolgáló ûrlapot rendszeresíthet, amely kizárólag a végelszámolás iránti kérelem elõterjesztésére vehetõ

igénybe.”

(2) Az R. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) A nyilvántartásba vételi és a változásbejegyzési ûrlap úgy is kialakítható, hogy az ûrlapon annak jelölésére

kell lehetõséget biztosítani, hogy benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása

iránti kérelem. A nyilvántartásba vételi és a változásbejegyzési ûrlap eltérõen is kialakítható. A változásbejegyzési ûrlap

úgy is kialakítható, hogy az ûrlapon annak jelölésére kell lehetõséget biztosítani, hogy benyújtásra kerül-e az adószám

és a statisztikai számjel törlése iránti kérelem.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem

benyújtására az OBH külön ûrlapot rendszeresít.”

(3) Az R. 13. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 1. § (1) bekezdésének 1–38. és 40–42. pontja, 2. § (4) bekezdése, 8. § (2) bekezdésének d)–f) pontja,

8. § (4) és (5) bekezdése, 10. §-a, 12. §-a, 15. §-a, 1–38. és 41–44. melléklete 2014. július 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet 16. § c) pontja 2014. július 2. napján lép hatályba.”

(4) Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § A papír alapú ûrlapot 2014. június 30. napjáig úgy kell kialakítani, hogy az ne tartalmazzon mezõt

a) az 1. melléket 5.3.5., 6.3.4., 6.3.5., 8.1.–8.7. pontjában,

b) a 2. melléklet 3.3.5., 3.4.3., 3.5.3. pontjában és

c) a 13. melléklet 8.5., 13., 13.1.–13.7., és 14., 14.1., 14.2. pontjában

meghatározott adatok megadására.”
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45. § (1) Az R. 1. melléklete a következõ 5.3.5. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„5.3.5. anyja születési neve”

(2) Az R. 1. melléklete a következõ 6.3.4. és 6.3.5. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„6.3.4. a jogi személy szervezeti egység képviselõjének neve

6.3.5. a jogi személy szervezeti egység képviselõjének anyja születési neve”

(3) Az R. 1. melléklet 8.1. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„8.1. a szervezet kiegészítõ jellegû gazdasági fõtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok

mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével”

(4) Az R. 1. melléklet 8.3. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„8.3. a jogi személy szervezeti egység kiegészítõ jellegû gazdasági fõtevékenysége és ténylegesen végzett

tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével”

(5) Az R. 1. melléklet 8.5., 8.6. és 8.7. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„8.5. az általános forgalmi adó alanyának az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti,

az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggõ nyilatkozata

8.6. a szervezet képviselõjének adóazonosító száma

8.7. a jogi személy szervezeti egység képviselõjének adóazonosító száma”

(6) Az R. 2. melléklete a következõ 3.3.5. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„3.3.5. anyja születési neve”

(7) Az R. 2. melléklete a következõ 3.4.3. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„3.4.3. – szükség szerint – anyja születési neve”

(8) Az R. 2. melléklete a következõ 3.5.3. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„3.5.3. anyja születési neve”

(9) Az R. 13. melléklete a következõ 8.5. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„8.5. – ha a bejelentett új nyilvántartási adat a szervezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti egysége új

képviselõjének nyilvántartásba vételére irányul és a szervezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti egysége

adószámmal és statisztikai számjellel rendelkezik –az új képviselõ adóazonosító száma”

(10) Az R. 13. melléklete a következõ 13., 13.1–13.7. és 14., 14.1., 14.2. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„13. A kérelmezõ választása szerint megadandó adatok – ha adószám, illetve statisztikai számjel megállapítása, illetve

beszerzése iránti kérelmet is elõterjeszt –:

13.1. a szervezet kiegészítõ jellegû gazdasági fõtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok

mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

13.2. a szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

13.3. a jogi személy szervezeti egység kiegészítõ jellegû gazdasági fõtevékenysége és ténylegesen végzett

tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

13.4. a jogi személy szervezeti egység gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

13.5. az általános forgalmi adó alanyának az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti,

az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggõ nyilatkozata

13.6. a szervezet képviselõjének adóazonosító száma

13.7. a jogi személy szervezeti egység képviselõjének adóazonosító száma

14. A kérelmezõ választása szerint megadandó adatok – ha adószám törlése iránti kérelmet is elõterjeszt –

14.1. a szervezet adóköteles tevékenysége megszüntetésének bejelentése és a szervezet adószáma törlése iránti

kérelem

14.2. – jogi személy szervezeti egység esetében – a jogi személy szervezeti egység adóköteles tevékenysége

megszüntetésének bejelentése és a jogi személy szervezeti egység adószáma törlése iránti kérelem”

(11) Az R. 41. melléklet 6.1.5. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„6.1.5. a taggyûlésen felszólalhat”

(12) Az R. 41. melléklet a következõ 9.1.1.1. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„9.1.1.1. a taggyûlés az egyesület tagjaiból áll”

(13) Az R. 41. melléklet 9.1.3.2. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„9.1.3.2. az elnökség hívja össze”

(14) Az R. 41. melléklet 9.1.3.3. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„9.1.3.3. a meghívót a taggyûlés kezdõ napját 30 nappal megelõzõen kell a tagoknak megküldeni”
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(15) Az R. 41. melléklet 9.1.3.6. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„9.1.3.6. igazolható módon kell összehívni”

(16) Az R. 41. melléklet a következõ 9.1.3.9. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„9.1.3.9. a taggyûlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a taggyûlés meghívójában szerepel”

(17) Az R. 41. melléklet a következõ 11.1.3.1. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„11.1.3.1. az összes tag több mint fele”

(18) Az R. 41. melléklet 11.1.4. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„11.1.4. az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára határozhat, ha az

elnökség tagja az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat; az elnökség valamely tagjának visszahívásához”

(19) Az R. 41. melléklet a következõ 11.1.4.1. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„11.1.4.1. az összes tag több mint fele”

(20) Az R. 41. melléklet a következõ 13.5.5. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„13.5.5. törvényben meghatározott ok bekövetkezte”

(21) Az R. 41. melléklet 15.3.1. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„15.3.1. képviseli az egyesületet”

(22) Az R. 41. melléklet 15.4.9. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„15.4.9. vezeti a határozatok tárát vagy õrzi a határozatokat tartalmazó jegyzõkönyveket”

(23) Az R. 41. melléklet 16.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16.4. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó jegyzõkönyveket kell

õrizni”

(24) Az R. 41. melléklet 17. és 17.1. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„17. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései az egyesület képviselete tekintetében:

17.1. az egyesületet az elnök önállóan képviseli”

(25) Az R. 41. melléklet a következõ 19.2., 19.3. és 19.4. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„19.2. ha az elnök megbízatása bármely okból megszûnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja

19.3. az elnöknek az intézkedéseit a taggyûlés vagy az elnökség döntésének megfelelõen kell megtennie, döntés

hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban

19.4. a jegyzõkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba – tartalmaznia kell az üléseken

elfogadott határozatok pontos szövegét”

(26) Az R. 42. melléklet 4.3.3. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„4.3.3. döntés kiegészítõ jellegû, nonprofit gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról”

(27) Az R. 42. melléklete a következõ 4.3.4. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„4.3.4. döntés az alapítványi vagyon felhasználásról”

(28) Az R. 42. melléklete a következõ 4.6.4. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„4.6.4. törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén”

(29) Az R. 42. melléklet 5.1. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„5.1. a kuratórium határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz”

(30) Az R. 42. melléklet 5.2. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„5.2. a kuratórium évente legalább egyszer ülésezik”

(31) Az R. 42. melléklet 5.7. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„5.7. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó jegyzõkönyveket kell õrizni”

(32) Az R. 42. melléklet 7.1.1. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„7.1.1. a kuratórium ülésének összehívása”

(33) Az R. 42. melléklet 7.1.2. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„7.1.2. képviseli az alapítványt”

(34) Az R. 42. melléklet 7.1.8. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„7.1.8. vezeti a határozatok tárát vagy õrzi a határozatokat tartalmazó jegyzõkönyveket”

(35) Az R. 42. melléklet 9.1. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„9.1. az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli”

(36) Az R. 42. melléklete a következõ 11.2. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„11.2. nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn”
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(37) Az R. 43. melléklete a következõ IV. és V. ponttal kiegészülve lép hatályba:

„IV. Egyesület taggyûlésének jelenléti íve

1. Jelenléti ív adattartalma

1.1. megjelentek

1.1.1. természetes személy esetén

1.1.1.1. neve

1.1.1.2. lakóhelye

1.1.1.3. aláírása

1.1.2. nem természetes személy esetén

1.1.2.1. elnevezése

1.1.2.2. székhelye

1.1.2.3. képviselõ

1.1.2.3.1. neve

1.1.2.3.2. képviseleti minõségének jelölése

1.1.2.3.3. aláírása

1.2. taggyûlés idõpontja

1.2.1. év

1.2.2. hónap

1.2.3. nap

1.3. – nem alakuló taggyûlés esetén – annak jelölése, ha megismételt taggyûlés jelenléti íve

1.4. az okirat aláírásának helye

1.5. az okirat aláírásának idõpontja

1.6. az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában készítik elõ az okiratot

V. Jegyzõkönyv minta

1. jegyzõkönyv adattartalma

1.1. szerv megnevezése melyen a jegyzõkönyv készült

1.1.1. egyesület esetén

1.1.1.1. taggyûlés

1.1.1.2. elnökség

1.1.2. alapítvány esetén

1.1.2.1. kuratórium

1.2. szerv ülésének idõpontja

1.2.1. év

1.2.2. hónap

1.2.3. nap

1.3. megjelentek

1.3.1. taggyûlés esetén az arra való utalást, hogy a jelenléti íven szereplõk jelentek meg

1.3.2. elnökség esetén megjelent tagok

1.3.3. kuratórium esetén megjelent tagok

1.4. határozatképesség

1.4.1. vizsgálata

1.4.2. megállapítása

1.5. jegyzõkönyvvezetõ és a jegyzõkönyvet hitelesítõ két tag megválasztása

1.5.1. jegyzõkönyvvezetõ neve

1.5.2. hitelesítõ tagok neve

1.6. döntés levezetõ elnök, szavazatszámláló bizottság választásáról

1.6.1. igen

1.6.1.1. levezetõ elnök neve

1.6.1.2. szavazatszámláló bizottság tagjainak neve

1.6.2. nem

1.7. napirend

1.7.1. napirendi pontok ismertetése

1.7.2. napirend elfogadása
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1.8. napirendi pontok

1.8.1. a napirendi pont kapcsán elhangzottak lényegének szerepeltetése

1.8.2. határozathozatal

1.8.2.1. határozathozatal módjának szerepeltetése

1.8.2.1.1. nyilvános

1.8.2.1.2. titkos

1.8.2.2. szavazás eredménye

1.8.2.2.1. látható többség jelölése

1.8.2.2.2. szavazás pontos eredménye

1.8.2.3. határozat pontos szövegének szerepeltetése

1.8.2.3.1. jegyzõkönyvben

1.8.2.3.1.1. határozat egyedi jelölése [pl. 12/2014 (III.15.) számú taggyûlési határozat]

1.8.2.3.1.2. határozat szövege

1.8.2.3.2. külön dokumentumban

1.8.2.3.2.1. jegyzõkönyvben

1.8.2.3.2.1.1. határozati javaslat ismertetése

1.8.2.3.2.1.2. döntésre utalás

1.8.2.3.2.2. külön dokumentumban

1.8.2.3.2.2.1. határozat egyedi jelölése [pl. 12/2014 (III.15.) számú taggyûlési határozat]

1.8.2.3.2.2.2. határozat szövege

1.8.2.3.2.2.3. okirat aláírásának helye

1.8.2.3.2.2.4. okirat aláírásának idõpontja

1.8.2.3.2.2.5. okirat aláírásának módja

1.8.2.3.2.2.6. aláírás

1.8.2.3.2.2.6.1. ülést vezetõ aláírása

1.8.2.3.2.2.6.2. – taggyûlés esetén – hitelesítõ tagok aláírása

1.8.2.3.2.2.6.3. – nem taggyûlés esetén – az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti

formában készítik elõ az okiratot

1.9. az okirat aláírásának helye

1.10. az okirat aláírásának idõpontja

1.11. aláírás

1.11.1. ülést vezetõ aláírása

1.11.2. – taggyûlés esetén – hitelesítõ tag aláírása

1.11.3. – nem taggyûlés esetén – az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában

készítik elõ az okiratot”

46. § Az R. 41. melléklet 14.2. pontjában az „a tagok több mint fele” szövegrész helyébe a „legalább két tag” szöveg lép.

47. § Az R.

a) 41. melléklet 5.4. pontjában a „tag (3.1.)” szövegrész a „tagot” szöveggel, a „törölhetõ” szövegrész a „kell törölni”

szöveggel,

b) 41. melléklet 13.5.1.2. pontjában a „közölni” szövegrész „közölni az elnökség tagjaival”,

c) 41. melléklet 15.3. pontjában a „feladatai” szövegrész a „feladatai különösen” szöveggel,

d) 42. melléklet 5.6. pontjában a „szótöbbségével” szövegrész a „szótöbbségével, nyílt szavazásával” szöveggel,

e) 42. melléklet 6. pontjában az „elfogadásáról” szövegrész a „visszautasításáról” szöveggel

lép hatályba.

48. § (1) Nem lép hatályba az R.

a) 41. melléklet 3.1. pontjában, 6.1. pontjában, 8.1.–8.5. pontjában a „rendes”,

b) 41. melléklet 12.5. pontjában a „tag kizárásról,”,

c) 41. melléklet 13.4.3. pontjában a „– az alapítók döntése szerint –”,

d) 41. melléklet 13.5.3. pontjában a „határozott idõre választott elnökség esetén”,

e) 41. melléklet: 13.5.4. pontjában a „ – határozott idõre választott elnökség esetén –”,
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f) 42. melléklet 4.4. pontjában a „legalább”,

g) 42. melléklet 5.3.1. pontjában a „– három tagú kuratórium esetén –”

szövegrész.

(2) Nem lép hatályba az R.

a) 41. melléklet

aa) 1.5. pontja,

ab) 3.1.4.1.1. pontja,

ac) 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.2.1., 4.1.2.1.1., 4.1.2.1.2., 4.1.3., 4.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.3.1., 4.2.3.1.1., 4.2.3.1.2. pontja,

ad) 5.2., 5.2.1., 5.2.1.1., 5.2.1.2., 5.2.2., 5.5. pontja,

ae) 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. pontja,

af) 7., 7.1., 7.2. pontja,

ag) 9.1.3.2.1., és 9.1.3.2.2., 9.1.3.5., 9.1.3.6.1.1., 9.1.3.6.1.2. pontja,

ah) 10.3.2., 10.6. pontja,

ai) 11.1.2., 11.1.2.1., 11.1.2.2., 11.1.2.3., 10.1.3.1., 10.1.3.2., 10.1.3.3., 10.1.4.1., 10.1.4.2., 10.1.4.3. pontja,

aj) 13.2.1., 13.4.4. pontja,

ak) 14.4. pontja,

al) 15.1.2., 15.1.2.1., 15.1.2.2., 15.3.2., 15.3.3., 15.3.4., 15.3.6. pontja,

am) 16.5., második 16., második 16.1., 16.1.1., 16.1.2. pontja,

an) 17.1.1. és 17.1.2. pontja.

b) 42. melléklet

ba) 2.5. pontja,

bb) 5.2.1., második 5.2.1., 5.2.3., 5.2.4. pontja,

bc) 5.3.2. pontja,

bd) 5.3.2.1. és 5.3.2.2. pontja,

be) 6.2. pontja,

bf) 7.1.3. pontja,

bg) 7.1.6. és 7.1.7. pontja,

bh) 9.1.1. és 9.1.2. pontja.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet az 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

A szervezet adatairól készített kivonat, másolat, bizonyítvány adattartalma

1. A szervezet adatairól készült kivonat adattartalma:

1.1. a bíróság elnevezése

1.2. a szervezet fennálló adatai

1.2.1. a fennálló adatok

1.2.2. az adat bejegyzésének alapjául szolgáló határozat jogerõssé válásának idõpontja

1.2.3. annak jelölése, ha valamely adat tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban az adott

nyilvántartást vezetõ bíróságnál

1.3. a kivonat kiállításához történt adatlekérés idõpontja

1.3.1. év, hónap, nap, óra, perc

1.4. a kivonat kelte

1.5. aláírás

1.6. bélyegzõ lenyomata.
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2. A szervezet adatairól készült bizonyítvány adattartalma:

2.1. a bíróság elnevezése

2.2. arra való utalás, hogy a bizonyítvány a kérelmezõ által megjelölt körben tartalmazza a nyilvántartás adatait

2.3. a szervezet 2.2. pontban megjelölt fennálló, törölt adatai

2.3.1. a 2.2. pontban megjelölt fennálló, törölt adatok

2.3.2. az adat bejegyzésének alapjául szolgáló határozat jogerõssé válásának idõpontja

2.3.3. az adat törlésének alapjául szolgáló határozat jogerõssé válásának idõpontja

2.3.4. az adat törlésének idõpontja

2.3.5. annak jelölése, ha valamely adat tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban az adott

nyilvántartást vezetõ bíróságnál

2.4. a bizonyítvány kiállításához történt adatlekérés idõpontja

2.4.1. év, hónap, nap, óra, perc

2.5. a bizonyítvány kelte

2.6. aláírás

2.7. bélyegzõ lenyomata.

3. A szervezet adatairól készült másolat adattartalma:

3.1. a bíróság elnevezése

3.2. a szervezet fennálló, törölt adatai

3.2.1. a fennálló, törölt adatok

3.2.2. az adat bejegyzésének alapjául szolgáló határozat jogerõssé válásának idõpontja

3.2.3. az adat törlésének alapjául szolgáló határozat jogerõssé válásának idõpontja

3.2.4. az adat törlésének idõpontja

3.2.5. annak jelölése, ha valamely adat tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban az adott

nyilvántartást vezetõ bíróságnál

3.3. a másolat kiállításához történt adatlekérés idõpontja

3.3.1. év, hónap, nap, óra, perc

3.4. a másolat kelte

3.5. aláírás

3.6. bélyegzõ lenyomata.

2. melléklet az 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

Statisztikai jelentés adattartalma

1. Kérelmek típusa és száma:

1.1. új szervezet bejegyzése iránti kérelem

1.1.1. szervezet típusra bontva

1.1.1.1. papír alapon elõterjesztett kérelmek száma

1.1.1.1.1. eljárás tiszta idõtartama (hiánypótlással, szüneteléssel együtt)

1.1.1.1.2. eljárás teljes idõtartama (hiánypótlás, szünetelés nélkül)

1.1.1.2. elektronikus úton elõterjesztett kérelmek száma

1.1.2. egyszerûsített bejegyzési kérelmek száma

1.2. változásbejegyzési kérelmek száma

1.2.1. szervezet típusra bontva

1.2.1.1. papír alapon elõterjesztett kérelmek száma

1.2.1.2. elektronikus úton elõterjesztett kérelmek száma

1.2.2. egyszerûsített változásbejegyzési kérelmek száma

1.2.3. változásbejegyzési kérelem elõterjesztésének oka szerint bontva

1.3. törlési kérelmek száma

1.3.1. szervezet típusra bontva.
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2. Hiánypótlások száma.

3. Kérelmek elintézésének módja:

3.1. kérelmek teljesítésének száma

3.2. kérelmek hiánypótlást követõ teljesítésének száma

3.3. kérelmek hiánypótlás nélküli elutasításának száma

3.4. kérelmek hiánypótlást követõ elutasításának száma.

4. Fellebbezések:

4.1. fellebbezések száma

4.1.1. felterjesztések száma

4.2. elõterjesztõ szerinti bontásban:

4.2.1. ügyész

4.2.2. kérelmezõ

4.3. fellebbezések eredménye szerinti bontásban:

4.3.1. helybenhagyó határozat

4.3.2. megváltoztató határozat

4.3.2.1. részben megváltoztató

4.3.2.2. egészben megváltoztató

4.3.3. hatályon kívül helyezõ határozat

4.3.3.1. hatályon kívül helyezõ és új eljárásra utasító

4.3.3.2. hatályon kívül helyezõ és eljárást megszüntetõ.

5. Havi ügyforgalmi statisztika

5.1. nyilvántartásba vételi kérelmek száma

5.1.1. érkezett

5.1.2. befejezett

5.1.3. folyamatban maradt

5.2. változásbejegyzési kérelmek száma

5.2.1. érkezett

5.2.2. befejezett

5.2.3. folyamatban maradt

5.3. törlési kérelmek száma

5.3.1. érkezett

5.3.2. befejezett

5.3.3. folyamatban maradt.
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3. melléklet az 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

A nyilvántartási szám elsõ négy száma

I. Annak a törvényszéknek a kódszáma, ahol a szervezetet nyilvántartják (a nyilvántartási szám elsõ két száma):

Törvényszék
Nyilvántartási szám

elsõ két száma

01. Balassagyarmati Törvényszék 12

02. Budapest Környéki Törvényszék 13

03. Debreceni Törvényszék 09

04. Egri Törvényszék 10

05. Fõvárosi Törvényszék 01

06. Gyõri Törvényszék 08

07. Gyulai Törvényszék 04

08. Kaposvári Törvényszék 14

09. Kecskeméti Törvényszék 03

10. Miskolci Törvényszék 05

11. Nyíregyházi Törvényszék 15

12. Pécsi Törvényszék 02

13. Szegedi Törvényszék 06

14. Székesfehérvári Törvényszék 07

15. Szekszárdi Törvényszék 17

16. Szolnoki Törvényszék 16

17. Szombathelyi Törvényszék 18

18. Tatabányai Törvényszék 11

19. Veszprémi Törvényszék 19

20. Zalaegerszegi Törvényszék 20

II. Az egyes szervezetek kódszámai (a nyilvántartási szám harmadik és negyedik száma):

Szervezetek
Nyilvántartási szám

harmadik és negyedik száma

01. alapítvány, közalapítvány 01

02. egyesület 02

03. köztestület 03

04. magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, vegyes
pénztár

04

05. Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet 05

06. európai területi társulás 06

07. országos sportági szakszövetség 07

08. egyéb szervezet 08
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A vidékfejlesztési miniszter 148/2012. (XII. 28.) VM rendelete

az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerûsítésével összefüggõ miniszteri rendeletek

módosításáról

Az 1–25. § tekintetében

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 94. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;

a 26–35.§ tekintetében

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3) bekezdésében, és az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény

módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 33. §

(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 94. § f) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint 73. §

c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben;

a 36. § tekintetében

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

(a továbbiakban: Inyvhr.) 4. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

[A tulajdoni lap III. része az ingatlanhoz kapcsolódó következõ jogokat, illetve azok jogosultját tartalmazza:]

„h) olyan egyéb jog, amelynek bejegyzését törvény rendeli el.”

(2) Az Inyvhr. 4. § (2) bekezdésének 22. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a következõ 23. és 24.

ponttal egészül ki:

[A tulajdoni lap III. része tartalmazza továbbá az ingatlanhoz vagy a bejegyzett jogokhoz, illetve annak jogosultjaihoz

kapcsolódó következõ tényeket:]

„22. ügyészi felhívás és ügyészi fellépés ténye,

23. helyi védelem ténye,

24. olyan egyéb tény, amelynek feljegyzését törvény elrendeli.”

(3) Az Inyvhr. 4. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az illetékességi terület-változásból eredõ átcsatolás esetén a tulajdoni lap III. része – ideértve az egyidejûleg

megszüntetett tulajdoni lapot is – önálló sorszám alatt tartalmazza a változásra történõ utalást, annak dátumát,

valamint az átadó, illetve az átvevõ földhivatal 4/A. § (6) bekezdése szerinti rövidített nevének megjelölését.”

2. § Az Inyvhr. 4/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának járási földhivatala megnevezés helyett az (1) bekezdés

a) pontja szerinti rövidített névként

a) a földhivatal székhelyének megjelölésével a járási földhivatal,

b) a budapesti székhelyû földhivatal esetében

ba) Budapesti 1. Számú Földhivatal,

bb) Budapesti 2. Számú Földhivatal,

bc) Budakörnyéki Járási Földhivatal

megnevezést kell használni.”

3. § Az Inyvhr. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) Az állandó jellegû földmérési jelek, földminõsítési mintaterek, a villamos berendezések elhelyezését biztosító

használati jogot, továbbá a vezetékjogot, a vízvezetési és bányaszolgalmi jogot, valamint törvény rendelkezésén
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alapuló közérdekû szolgalmakat és használati jogokat egész ingatlanra, illetõleg annak természetben vagy területi

mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni az ezek gyakorlására jogosult szerv javára.

(2) A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott alapponthálózati pontok adatbázisában nyilvántartott alappontok esetében az Fttv. 26. §

(4) bekezdése szerinti közérdekû használati jog bejegyzése során az adatbázisban szereplõ pontazonosítót

(pontszámot) is fel kell tüntetni az ingatlan-nyilvántartásban.”

4. § Az Inyvhr. 15. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A vételi jog gyakorlása esetén nem kell csatolni a vételi jog bejegyzését követõen bejegyzett elõvásárlási vagy

visszavásárlási jog jogosultjának nyilatkozatát arról, hogy e jogával nem kíván élni.”

5. § Az Inyvhr. 25. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak irányadók a bányaszolgalmi jog alapítására, valamint a részarány-tulajdonnak

megfelelõ föld kiadása, illetve a részarány-földtulajdon helyének meghatározására irányuló eljárásra is.”

6. § Az Inyvhr. 39/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„39/A. § (1) Az ingatlan jogi jellegeként feljegyezhetõ

a) a társasház;

b) szövetkezeti ház;

c) bányatelek;

d) mûemlék;

e) mûemléki terület (mûemléki jelentõségû terület, történeti táj, mûemléki környezet);

f) régészeti lelõhely (törvény erejénél fogva védett és rendeletben védetté nyilvánított, fokozottan vagy kiemelten

védett régészeti lelõhely);

g) tanya;

h) birtokközpont;

i) helyi vagy országos jelentõségû védett természeti terület;

j) törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelõ, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura

2000 terület, ökológiai folyosó;

k) az Országos Erdõállomány Adattárban erdõként nyilvántartott terület – a (3)–(5) bekezdésben foglaltak

figyelembevételével –; továbbá

l) olyan egyéb, a tulajdonjog közérdekû korlátozásával járó tény, amelynek ingatlan-nyilvántartási feljegyzését törvény

elrendeli.

(2) Jogi jelleget egész ingatlanra vagy annak területi mértékben meghatározott részére lehet feljegyezni.

(3) Az Országos Erdõállomány Adattárban erdõként nyilvántartott terület jogi jelleg feljegyzése vagy törlése az

erdészeti hatóság megkeresésére, annak jogerõs határozata alapján történik.

(4) Az Országos Erdõállomány Adattárban erdõként nyilvántartott terület jogi jelleg erdõ mûvelési ágban

nyilvántartott földrészletre nem jegyezhetõ fel.

(5) Az Országos Erdõállomány Adattárban erdõként nyilvántartott terület jogi jelleg az 1 hektárnál kisebb belterületi

földrészleten csak az egész ingatlanra jegyezhetõ fel.”

7. § Az Inyvhr. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„49. § Halastó az a vízi létesítmény, amelyet a vízügyi hatóság engedélyével haltenyésztésre használnak (üzemeltetik),

ideértve a teleltetõ és ivadéknevelõ tavakat, valamint ezek tartozékait (pl. védtöltés, táp- és lecsapoló csatorna,

a kiszolgáló épületek által elfoglalt területet is). A halastóként nyilvántartott ingatlannak minõségi osztálya és

kataszteri tisztajövedelme nincs.”

8. § (1) Az Inyvhr. 50. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A termeléssel és szolgáltatással kapcsolatban mûvelés alól kivett területek]

„a) az üzemek telepei, meddõhányók és egyéb lerakóhelyek,”

(2) Az Inyvhr. 50. § (3) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:

[A termeléssel és szolgáltatással kapcsolatban mûvelés alól kivett területek]

„p) a 62/A. § és 62/B. §-ban foglalt feltételek fennállásától függõen beruházási célterület, és beruházási terület.”
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(3) Az Inyvhr. 50. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a következõ (8) és (9) bekezdéssel

egészül ki:

„(7) A (6) bekezdésben felsorolt ingatlanok közül

a) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlanokat –

a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel – „Állami terület I.”,

b) a belügyminiszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlanokat „Állami terület II.”,

c) az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlanokat „Állami terület

III.”

megnevezéssel mûvelés alól kivett területként kell nyilvántartani.

(8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti „Állami terület I.” megjelölésû területek közül azokat, amelyeket a honvédelemért

felelõs miniszter határozatával honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított, és ezzel egyidejûleg a területeknek

a Nemzeti Földalapba történõ átadása céljából való kijelölésérõl döntött – a honvédelemért felelõs miniszter

megkeresése alapján – mûvelés alól kivett területként „honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület”

megnevezéssel kell nyilvántartani, függetlenül attól, hogy az ingatlan a Nemzeti Földalapról szóló törvényben

foglaltak szerint a tulajdonosi joggyakorló részére átadásra került.

(9) A tulajdonosi joggyakorló kérelmére a (8) bekezdés szerinti területek tényleges mûvelési ágát és minõségi osztályát

a Nemzeti Földalapról szóló törvényben elõírt környezetvédelmi, vegyvédelmi, illetve tûzszerészeti mentesítés

szükségtelenségét, illetve megtörténtét igazoló hatósági bizonyítványnak a földhivatalhoz történõ beérkezését

követõen meg kell állapítani és a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen az ingatlan-nyilvántartásban a változást át kell

vezetni.”

9. § Az Inyvhr. 62/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„62/A. § A terület végleges más célú hasznosításával összefüggõ, beruházási célterületre történõ mûvelési ág változás

átvezetéséhez szükséges:

a) a terület beruházási célterületté nyilvánításáról szóló Magyar Közlönyben közzétett Kormányhatározat megjelölése,

b) a termõföld végleges más célú hasznosításának engedélyezésérõl rendelkezõ jogerõs határozat,

c) a b) pontban foglalt engedélyben meghatározott földvédelmi járulék megfizetésének igazolása,

d) a beruházással érintett ingatlan tulajdonosának (tulajdonosainak) a mûvelési ág változás átvezetéshez hozzájáruló

nyilatkozata.”

10. § (1) Az Inyvhr. 65. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Amennyiben a (3a) bekezdés szerinti változás társasházat érint, a hatósági bizonyítványnak tartalmaznia kell

a tulajdonostársak külön tulajdonban lévõ lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség alaprajz szerinti alapterületét

is.”

(2) Az Inyvhr. 65. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha az épület feltüntetésére irányuló eljárásban a (3) bekezdésben meghatározott vázrajz nem áll a földhivatal

rendelkezésére, a kérelmezõt hatvan napos határidõ tûzésével felhívja annak pótlására.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott változási vázrajz helyett

a) az alábbi tények feljegyzéséhez

aa) helyi vagy országos jelentõségû védett természeti terület,

ab) törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelõ, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura

2000 terület,

ac) az Országos Erdõállomány Adattárban erdõként nyilvántartott terület,

ad) vízkárelhárítási célú tározó,

ae) nagyvízi meder

jogi jelleg; továbbá

b) az alábbi jogok bejegyzéséhez

ba) földmérési jelek elhelyezését biztosító,

bb) földminõsítési mintatérre vonatkozó

használati jog

az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával készített, külön jogszabályban meghatározott

olyan változási vázlat is elfogadható, amelyen a megkeresõ hatóság vagy a megkeresõ államigazgatási szerv megjelöli
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az ingatlan érintett részét, egyben megadja annak nagyságát négyzetméter pontossággal. A terület nagyságának

ellenõrzéséhez a határoló vonal koordinátáit EOV rendszerben kell megadni.”

11. § Az Inyvhr. a következõ 55/A. alcímmel és 76/A. §-sal egészül ki:

„55/A. Tulajdonjog bejegyzéshez kapcsolódó lakcímváltozás átvezetése
76/A. § (1) A tv. 27. § (7) bekezdésében meghatározott, tulajdonjog-változással összefüggõ lakcím-változás átvezetése

iránti eljárás a tulajdonjog bejegyzésrõl szóló határozatnak a jogosult részére történõ közlésétõl számított

harmincadik napot követõ napon indul meg.

(2) A járási földhivatal az eljárás megindulását követõ 30 napon belül a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

ellenõrzi a lakcímváltozás bejelentésének megtörténtét és az adatváltozást az illetékességi területén fekvõ

ingatlanokról vezetett számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban átvezeti.

(3) Amennyiben a lakcímváltozás személyiadat- és lakcímnyilvántartásba történõ bejelentésére a (2) bekezdés szerinti

ellenõrzés idõpontjáig nem került sor, a járási földhivatal az adatváltozás-átvezetése iránti eljárást megszünteti.”

12. § Az Inyvhr. 77–78. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„77. § (1) Ha a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és

az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §

(4) és (5) bekezdése szerinti kérelmet eredeti okiratokkal együtt ugyanazon a napon több járási földhivatalhoz is

benyújtották, a döntés meghozatalára, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére az a járási földhivatal

jogosult, amelynek illetékességi területén

a) az eljárás több ingatlant érint, ennek hiányában

b) a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban elsõ helyen megjelölt ingatlan fekszik.

(2) A R. 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti kérelem, megkeresés széljegyzését, a döntés foganatosítását, továbbá

– a döntés meghozatalára jogosult járási földhivatal megkeresése alapján – a fellebbezés, bírósági jogorvoslati

kérelem, felülvizsgálati kérelem, eljárás felfüggesztése, valamint az ügyészi felhívás és az azon alapuló ügyészi fellépés

tényének feljegyzését és törlését az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal végzi.

(3) A (2) bekezdésben részletezett intézkedést a járási földhivatal – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában –

5 napon belül foganatosítja, és annak megtörténtérõl a döntés meghozatalára jogosult járási földhivatalt egyidejûleg

elektronikus úton is értesíti.

(4) A döntés kézbesítésérõl – a foganatosításról történt tudomásszerzést követõen – a döntés meghozatalára jogosult

járási földhivatal haladéktalanul gondoskodik.

(5) A döntés meghozatalára jogosult járási földhivatal a fellebbezés, a bírósági jogorvoslati kérelem, felülvizsgálati

kérelem, valamint az ügyészi felhívásra és az azon alapuló ügyészi fellépésre irányuló megkeresés másolatának

megküldésével haladéktalanul megkeresi az eljárással érintett többi járási földhivatalt a fellebbezés, a bírósági

jogorvoslati kérelem, a felülvizsgálati kérelem, valamint az ügyészi felhívás és az azon alapuló ügyészi fellépés

tényének az érintett ingatlan tulajdoni lapjára történõ feljegyzése végett.

(6) A bejegyzésben fel kell tüntetni a döntést hozó járási földhivatal nevét és döntésének számát.

(7) Az eljárás lefolytatása szempontjából lényeges intézkedésekrõl (például az eljárás akadályát képezõ megelõzõ

széljegy elintézése) az eljárással érintett járási földhivatalok haladéktalanul elektronikus úton is értesítik egymást.

(8) A döntés meghozatalára jogosult járási földhivatal döntése ellen – ideértve a (2) bekezdés szerinti intézkedéseket is

– benyújtott fellebbezést elbíráló megyei földhivatal döntését, jogorvoslat esetén a bírósági jogerõs döntését,

továbbá a felülvizsgálati eljárásban született döntést valamennyi az ügyben érintett földhivatallal közvetlenül közli.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott döntésekkel kapcsolatos foganatosító intézkedésekre a (2) és (3) bekezdésben,

azok közlésére pedig a (4) bekezdésben foglaltak megfelelõen irányadók.

78. § Az R. 7. § (4) és (5) bekezdésében szabályozott esetekben a döntés meghozatalára jogosult járási földhivatal

a vagyonszerzési illeték (a továbbiakban: illeték) kiszabáshoz szükséges iratokat az okiratban elsõ helyen megjelölt

ingatlan fekvése szerint illetékes állami adóhatóságnak továbbítja.”

13. § Az Inyvhr. a 99. §-t követõen a következõ 99/A. §-sal egészül ki:

„99/A. § A megyei földhivatal az elsõ és másodfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás során hozott döntést, külföldre

történõ kézbesítés végett, az igazságügyért felelõs miniszterhez terjeszti fel, kivéve, ha a kézbesítésre vonatkozó uniós

rendelet vagy nemzetközi egyezmény alapján közvetlen postai úton kerül sor a kézbesítésre.”
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14. § Az Inyvhr. 112. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„112. § (1) Ha a kérelmezõ a tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelmét postai úton terjeszti elõ, a kérelmet legalább

teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.

(2) Ha a tulajdoni lap másolat átvétele nem személyesen történik, a kérelemhez mellékelni kell – a tv. 68. §-ában

meghatározottak érvényesülése érdekében – a személyazonosság igazolására szolgáló okmány közjegyzõ által

hitelesített másolatát, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti vagy közjegyzõ által

hitelesített másolatát.

(3) A külföldön kelt kérelemre a tv. 35. §-ának rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

15. § Az Inyvhr. a következõ 112/A. §-sal egészül ki:

„112/A. § (1) A tv. 70/A. §-ában meghatározott, az ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása

iránti kérelmet természetes személy – a Ket.-ben meghatározottakon túl a 7. mellékletben meghatározott

adattartalommal – a Földmérési és Távérzékelési Intézetnél (a továbbiakban: FÖMI) nyújthat be. A kérelem

benyújtásához szükséges formanyomtatványt az ingatlan-nyilvántartásért felelõs miniszter rendszeresíti, melyet

közzé kell tenni az általa vezetett minisztérium, a FÖMI, valamint a földhivatalok honlapján.

(2) A kérelem ügyfélkapun vagy más, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az állam által

kötelezõen nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban lévõ más szolgáltatás igénybevételével, az erre a célra

rendszeresített ûrlapon is benyújtható.

(3) Ha a kérelmezõ a formanyomtatványon a hatósági bizonyítvány kiállítását soron kívül kéri, a kérelmet – a külön

jogszabályban meghatározott díj megfizetése esetén – 3 napon belül kell teljesíteni.

(4) Amennyiben a kérelmezõ Magyarország területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, a hatósági bizonyítvány

kizárólag az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal megjelölését tartalmazza.

(5) A hatósági bizonyítványt az adattartalmának megfelelõ típusú közokiratként, papír alapon kell kiadni, mely

a kiállításától számított harminc napig hatályos.

(6) A kérelmezõ részére – erre irányuló külön kérelme esetén – a papír alapon kiállított hatósági bizonyítványról

készített hitelesítés nélküli elektronikus másolatot is meg kell küldeni.”

16. § Az Inyvhr. 113/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„113/C. § (1) A közigazgatási szervek kivételével a jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek

a kérelemhez csatolniuk kell a keletkezésüket tanúsító, illetõleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy

közjegyzõ által hitelesített példányát, vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles

nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot, vagy a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 136. §-a

(1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak szerint kiállított közjegyzõi tanúsítványt, amely 30 napnál nem lehet

régebbi.

(2) Ha a kérelmezõ a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által

ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a FÖMI

– az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a képviselet igazolására szolgáló iratot, valamint a cég cégkivonatát

a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

17. § Az Inyvhr. a következõ 113/D–113/E. §-sal egészül ki:

„113/D. § Bírósági végrehajtó számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételére

vonatkozó kérelméhez mellékelni kell az önálló bírósági végrehajtók tekintetében a Magyar Bírósági Végrehajtói

Kamara igazolását a bírósági végrehajtói kamarai tagság fennállásáról, a törvényszéki végrehajtók tekintetében pedig

az illetékes törvényszék 30 napnál nem régebben kiállított igazolását a törvényszéki végrehajtói szolgálat

fennállásáról.

113/E. § Felszámoló szervezet számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételére

vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a felszámolók névjegyzékének vezetésére kijelölt hatóság 30 napnál nem

régebben kiállított igazolását arról, hogy a szervezet szerepel a felszámolók névjegyzékében.”

18. § Az Inyvhr. a következõ 126/B–126/C. §-sal egészül ki:

„126/B. § Ha törvény, kormányrendelet, vagy e rendelet eltérõen nem rendelkezik az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz

szükséges okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokat eredetben vagy közjegyzõ által hitelesített másolatban kell

benyújtani.
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126/C. § A 4/A. § (6) bekezdése szerinti rövidített megnevezést kell használni a tv. 49. § (3) bekezdésében

meghatározott egyszerûsített határozatra is. ”

19. § Az Inyvhr. az 1. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

20. § Az Inyvhr. 1. számú mellékletének 2.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a következõ

2.8. ponttal egészül ki:

[Az ingatlan-nyilvántartási kérelem második része a változással érintett ingatlan (ingatlanok) tekintetében az alábbi

adatokat tartalmazza:]

„2.7. a bejelentett állandó lakcím átvezetésére vonatkozó nyilatkozat;

2.8. a kérelmezõ, vagy képviselõ aláírása.”

21. § (1) Az Inyvhr. 5. számú mellékletének 1.9. és 1.10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a következõ

1.11. ponttal egészül ki:

[A TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személy kérelmezõ esetén az alábbi adatokat

tartalmazza:]

„1.9. díjmentességi körök (tárgyi díjmentes eljárások) megjelölése jogszabályi hivatkozással;

1.10. a kérelem keltének helye és ideje;

1.11. az igénylõ aláírása, és – amennyiben annak használatára jogszabály alapján köteles – bélyegzõjének lenyomata.”

(2) Az Inyvhr. 5. számú mellékletének 2.8. és 2.9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a következõ

2.10. ponttal egészül ki:

[A TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet

kérelmezõ esetén az alábbi adatokat tartalmazza:]

„2.8. díjmentességi körök (tárgyi díjmentes eljárások) megjelölése jogszabályi hivatkozással;

2.9. a kérelem keltének helye és ideje;

2.10. az igénylõ szabályszerû aláírása és bélyegzõjének lenyomata.”

22. § Az Inyvhr. 21/A. § (2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 34. §-ában, 35. § (1) és (4) bekezdésében, 60. § (1) és

(2) bekezdésében, 61. §-ában, 62/B. § c) pontjában, 62/C. § (2) bekezdésének d) pontjában, 65. § (3) bekezdésében, 73.

§ (3) bekezdésében, 56. alcímében, 82. §-ában, 83/A. §-ában, 85. § (2) bekezdésében, 93. § (3) bekezdésében, 95. §

(2) bekezdésében, 102. §-ában, 106. §-ában, 108. §-ában, 109. §-ában, 111/A. § (1) és (2) bekezdésében, 119. §

(2) bekezdésében, 119/C. § (2) bekezdésében, 119/F. § (1)–(3) bekezdésében, 120. §-ában, 121. §-ában a „körzeti”

szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

23. § Az Inyvhr. 62/B. § b) pontjában, 62/C. § (1) bekezdésének b) pontjában, 62/C. § (2) bekezdésének b) pontjában

a „megfizetése” szövegrész helyébe a „megfizetésének igazolása” szöveg lép.

24. § Az Inyvhr.

a) 4/A. § (1) bekezdésének a) pontjában a „neve” szövegrész helyébe a „rövidített neve” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a „Magyar Állam tulajdonában” szövegrész helyébe a „Magyar Állam, vagy helyi

önkormányzat tulajdonában” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az „állami tulajdonban álló ingatlannak” szövegrész helyébe az „ingatlannak” szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében a „vagyonkezelõjeként más-más szerv” szövegrész helyébe a „vonatkozásában más-más

vagyonkezelõ” szöveg,

e) 9. § (4) bekezdésében a „körzeti földhivatal” szövegrész helyébe a „járási földhivatal, a fõvárosban a Budapesti 1. és

2. számú Földhivatal (a továbbiakban: járási földhivatal)” szöveg,

f) 21. címében a „Fellebbezés” szövegrész helyébe a „Fellebbezés, ügyészi felhívás” szöveg,

g) 26. §-ában a „fellebbezés tényének” szövegrész helyébe a „fellebbezés, ügyészi felhívás tényének” szöveg,

a „fellebbezést” szövegrész helyébe a „fellebbezést, ügyészi felhívást” szöveg,

h) 22. címében a „Bírósági jogorvoslati kérelem, felülvizsgálati kérelem” szövegrész helyébe a „Bírósági jogorvoslati

kérelem, ügyészi fellépés, felülvizsgálati kérelem” szöveg,
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i) 27. §-ában a „Bírósági jogorvoslati kérelemre, valamint” szövegrész helyébe a „Bírósági jogorvoslati kérelemre,

ügyészi fellépésre, valamint” szöveg, a „bírósági jogorvoslati kérelmet” szövegrész helyébe a „bírósági

jogorvoslati kérelmet, ügyészi fellépést” szöveg

j) 60. § (1) és (2) bekezdésében, 111/A. § (1) és (2) bekezdésében, 114. §-ában a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési

Minisztérium” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg,

k) 65. § (3) bekezdésében az „egyidejû benyújtásával” szövegrész helyébe az „alapján” szöveg,

l) 97. § (1) bekezdésében az „ingatlan-nyilvántartási térképén” szövegrész helyébe az „állami ingatlan-nyilvántartási

térképi adatbázisában” szöveg,

m) 114. §-ában a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál” szövegrész helyébe a „FÖMI-nél” szöveg,

n) 115. §-ában az „a rendszer üzemeltetõjének” szövegrész helyébe az „az ingatlan-nyilvántartásért felelõs

miniszternek” szöveg,

o) 119/A. § (1) bekezdésében a „térképet” szövegrész helyébe az „állami földmérési térképi adatbázist” szöveg,

p) 119/B. § (1) és (2) bekezdésében az „új térképen” szövegrész helyébe az „új állami földmérési térképi

adatbázisban” szöveg,

q) 119/F. § (1) bekezdésében az „alaptérképet” szövegrész helyébe az „alaptérképi adatbázist” szöveg,

r) 120. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) földhivatalhoz” szövegrész helyébe a „megyei földhivatalhoz”

szöveg,

s) 120. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) földhivatal” szövegrész helyébe a „megyei földhivatal” szöveg

lép.

25. § (1) Hatályát veszti az Inyvhr. 44. § (2) bekezdés d) pontjában a „faiskolát,” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Inyvhr. 50. § (6) bekezdés d) pontja.

2. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl lekérdezés útján szolgáltatható egyes

ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az

ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének

részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

26. § A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási

adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási

szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.)

FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.) 2. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmába történõ, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

(a továbbiakban: Inytv.) 67. §-a szerinti betekintés biztosítása, valamint az Inytv. 68. §-ában meghatározott hiteles

tulajdoni lap másolat kiállítása a járási földhivatal saját illetékességi területre vonatkozó adatszolgáltatás esetén is az

5. § (1) bekezdés szerinti infrastruktúrán keresztül történik.”

27. § A Díjvhr. 3. §-át követõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A tulajdonilap-másolat szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának kezelése”

28. § (1) A Díjvhr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A járási földhivatal által – ideértve a földhivatali kirendeltséget, valamint az ügyfélszolgálati irodát is –

kiállított tulajdonilap-másolat szolgáltatásáért beszedett igazgatási szolgáltatási díj azon részét, amely a (2) és

(3) bekezdésekben meghatározottak szerint az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes

fõvárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalát (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal), illetve a FÖMI-t illeti,

az adatszolgáltatás helye szerinti fõvárosi és megyei kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követõ 15 napon

belül köteles átutalni a FÖMI számlájára.”

(2) A Díjvhr. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A FÖMI az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó igazgatási szolgáltatási díjnak az ingatlan fekvése

szerint illetékes megyei földhivatalt a (3) bekezdésben foglaltak szerint megilletõ részét 15 napon belül köteles

átutalni az arra jogosult megyei földhivatal részére.”
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29. § (1) A Díjvhr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A FÖMI elõirányzat-felhasználási keret számlájára történõ átutalással kell teljesíteni

a) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért járó – külön jogszabályban meghatározott – díj (a továbbiakban:

elektronikus adatszolgáltatási díj),

b) a Díjtörvény

ba) 31. § (6) bekezdésében, valamint

bb) 32/G. §-ában meghatározott díj

megfizetését.”

(2) A Díjvhr. 7. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Díjtörvény 31. § (6) bekezdésében meghatározott kétszeres díjtételbõl

a) az elektronikus adatszolgáltatási díj a (3) bekezdésben meghatározottak szerint az adatszolgáltatással érintett

ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt és a FÖMI-t,

b) az elektronikus adatszolgáltatási díjon felüli rész a TAKARNET felhasználónál végzett hatósági ellenõrzést

(a továbbiakban: TAKARNET ellenõrzés) lefolytató megyei földhivatalt

illeti meg.”

(3) A Díjvhr. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A FÖMI a tárgyhónap utolsó napját követõ 15 napon belül

a) a fõvárosi és megyei kormányhivatal által kiállított számla alapján az elektronikus adatszolgáltatási díjnak

a (3) bekezdésben meghatározott részét az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,

b) a TAKARNET ellenõrzés során a Díjtörvény 31. § (6) bekezdése szerinti határozat alapján a (3a) bekezdés

ba) a) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatási díjat az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint

illetékes,

bb) b) pontja szerinti összeget a TAKARNET ellenõrzést lefolytató

megyei földhivatal elõirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalja.”

30. § A Díjvhr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Az eljárásért fizetendõ díjat az illetékességi területén kívül – jogszabályi rendelkezés, vagy kijelölés alapján –

eljáró járási földhivatalnál (a továbbiakban: díjfizetés helye szerinti járási földhivatal) kell megfizetni, és a befizetés

tényét igazolni.

(2) A díj megfizetésének elmulasztása esetén hiánypótlási felhívást a díjfizetés helye szerinti járási földhivatal adja ki.

(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj

a) 50%-a az ingatlan fekvése szerinti illetékességi területén kívül eljáró földhivatalt ,

b) 50%-a egyenlõ arányban az eljárásban résztvevõ többi földhivatalt

illeti meg

(4) Amennyiben az eljárás több megye illetékességi területét érinti, az (1) bekezdés szerinti járási földhivatal az eljárást

lezáró döntésével értesíti a díjfizetés helye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalt, mely 15 napon belül

gondoskodik a díj eljárásban résztvevõ többi földhivatalt, a (3) bekezdés szerint megilletõ részének az érintett megyei

földhivatal elõirányzat-felhasználási keret számlájára történõ átutalásáról.”

31. § A Díjvhr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A díjfizetés az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal pénztárába történõ készpénzbefizetéssel,

amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetõség van, az eljárás megindításával egyidejûleg

bankkártyával, vagy az illetékes megyei földhivatal elõirányzat-felhasználási keret számlája javára történõ

készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel), illetve átutalással teljesíthetõ.”

32. § A Díjvhr. 17. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerûsítésével összefüggõ miniszteri rendeletek

módosításáról szóló 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Mr2.) 29. §-ával módosított 7. §

(2)–(4) bekezdését az Mr2. hatálybalépésekor még nem teljesített díjátutalásokra is alkalmazni kell.”

33. § A Díjvhr.

a) 2. § (1) bekezdésében a „körzeti földhivatal” szövegrész helyébe a „járási földhivatal, a fõvárosban a Budapesti 1. és

2. számú Földhivatal (a továbbiakban együtt: járási földhivatal)” szöveg,
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b) 4. § (2) bekezdésében a „65%-a” szövegrész helyébe a „95%-a” szöveg, a „35%-a” szövegrész helyébe az „5%-a”

szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében a „32,5%-a” szövegrész helyébe a „47,5%-a” szöveg, a „35%-a” szövegrész helyébe az „5%-a”

szöveg

lép.

34. § A Díjvhr. második alcímében, 3. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási”

szöveg lép.

35. § A Díjvhr. Melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. Záró rendelkezés

36. § Hatályát veszti a birtokhasznosítási bizottság létrehozatalának és mûködésének rendjérõl szóló 108/2002. (XII. 13.)

FVM rendelet.

37. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 16. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelethez

„7. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a kérelmezõ anyja születési családi- és utóneve, születési helye, születési ideje;

2. a kérelmezõ állampolgársága;

3. a kérelmezõ lakcíme;

4. a kérelmezõ értesítési címe;

5. a kérelmezõ elektronikus levelezési címe, amennyiben a kérelmezõ a hitelesítés nélküli hatósági bizonyítvány

elektronikus úton történõ megküldését is kéri;

6. a kérelmezõ soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;

7. a fizetés módjának megjelölése;

8. a kérelem keltének helye és ideje;

9. a kérelmezõ aláírása.”
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2. melléklet a 148/2012. (XII. 28.) VM rendelethez

„Melléklet a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelethez

Név Számlaszám

Földmérési és Távérzékelési Intézet 10032000-01474527-00000000

Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10024003-00300960-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10025004-00299657-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10026005-00321127-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10027006-00302814-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10028007-00302515-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10029008-00302649-00000000

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10033001-00301617-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10034002-00301813-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10035003-00302089-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10045002-00301820-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10036004-00301428-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10037005-00302106-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10023002-00302247-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10039007-00301112-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10044001-00302261-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10046003-00302436-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10047004-00301507-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10048005-00301569-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10049006-00303004-00000000

Budapest Fõváros Kormányhivatalának Földhivatala 10023002-00301208-00000000

”
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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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	a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekrõl és egyes törvények módosításáról* 37409

	A Kormány 401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a szakértõi nyilvántartó szerv, valamint a büntetõeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közremûködõ szerv kijelölésérõl 37550

	A Kormány 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggõ módosításáról 37550

	A Kormány 403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az egyes kormányrendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok mûködésének megkezdésével összefüggõ módosításáról 37561

	A Kormány 404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilván

	A Kormány 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól 37572

	A Kormány 406/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról 37582

	A Kormány 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Magyar Mûvészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerõsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról 37582

	A Kormány 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról 37584

	A belügyminiszter 78/2012. (XII. 28.) BM rendelete
	az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 37607

	A belügyminiszter 79/2012. (XII. 28.) BM rendelete
	a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 37631

	A belügyminiszter 80/2012. (XII. 28.) BM rendelete
	a régészeti lelõhely és a mûemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól 37633

	Az emberi erõforrások minisztere 53/2012. (XII. 28.) EMMI rendelete
	egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a 2011/62/EU irányelv átültetése érdekében történõ módosításáról 37642

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelete
	az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggõ eljárásokra vonatkozó egyes miniszteri rendeleteknek a Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról  37649

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelete
	a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékérõl és megfizetésének szabályairól 37669

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 56/2012. (XII. 28.) KIM rendelete
	az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékérõl és megfizetésének sza

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelete
	az igazságügyért felelõs miniszter által alkotott egyes miniszteri rendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok mûködésének megkezdésével összefüggõ módosításáról 37671

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelete
	a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülõ ügyviteli és iratkezelési szabályokról  37681

	A vidékfejlesztési miniszter 148/2012. (XII. 28.) VM rendelete
	az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerûsítésével összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról 37699



