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II.
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Törvények

2013. évi XCVII. törvény
a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról*
Az Országgyűlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak,
lakosságának és anyagi javainak védelme, a Magyar Honvédség adatkezelésébe tartozó személyes adatok védelmének
biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E törvény alkalmazásában
a)
behívhatósági korhatár:
aa)
a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: Honvédség) hivatásos, szerződéses vagy önkéntes
tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek esetén a katonai szolgálat felső korhatára,
ab)
más hadkötelesek és a potenciális hadkötelesek esetén annak az évnek a december 31. napja,
amelyben 40. életévüket betöltik,
b)
hadköteles: a hadkötelezettség bevezetését követően magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkező
magyar állampolgárságú férfi,
c)
hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott,
mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelő szülő, a testvér valamint az élettárs,
d)
igénybevevő: a Honvédség, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § r) pontjában
meghatározott rendvédelmi szervek és a Hvt. 18. § (2) bekezdésében meghatározott honvédelemben
közreműködő szervek,
e)
igénybevételi hatóság: a gazdasági és anyagi szolgáltatás Hvt. 14. §-a szerinti igénybevételét elrendelő szerv
vagy személy,
f)
katonai igazgatás: a közigazgatási szervek jogilag szabályozott olyan tevékenysége, amely a haza
fegyveres védelme feltételeinek megteremtése és megvalósítása érdekében a jogalanyok honvédelmi
kötelezettségeinek és önként vállalt honvédelmi feladatainak tervezésére, valamint a kötelezettségek és
a vállalt feladatok végrehajtására irányul.

II. Fejezet
A KATONAI IGAZGATÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADATAI
2. A katonai igazgatási szervek
2. §

(1) A Honvédség központi katonai igazgatási szerve a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.
(2) A területi katonai igazgatási szervek
a)
a katonai igazgatási központok,
b)
a toborzó- és érdekvédelmi központok,
c)
a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák.
(3) A területi katonai igazgatási szervek a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének
alárendeltségébe tartoznak.

* A törvényt az Országgyűlés 2013. június 10-ei ülésnapján fogadta el.
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(4) A katonai igazgatási központok a hadkötelezettség fennállása idején sorozó központokként működnek.
(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatási központok e törvényben
meghatározott feladataik vonatkozásában hatósági jogkört gyakorolnak.

3. A katonai igazgatási szervek feladatai
3. §		
A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az alábbi tevékenységekkel összefüggő
katonai igazgatási feladatokat:
a)
az önkéntes tartalékosok, a potenciális hadkötelesek és a kiképzett tartalékosok, a hadkötelezettség
bevezetését követően az önkéntes tartalékosok és a hadkötelesek nyilvántartásával, katonai szolgálatával
kapcsolatos feladatok tervezése, vezetése és végrehajtása,
b)
a meghagyásba bevont szervezeteknek a meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
tevékenységének ellenőrzése,
c)
a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a honvédelemben közreműködő szervek részére szükséges gazdasági
és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének tervezése, végrehajtásának irányítása, felügyelete és
ellenőrzése,
d)
az önkéntes tartalékos állomány behívásának előkészítéséhez és a behívás végrehajtásához szükséges
nyilvántartás kezelése, az önkéntes tartalékosok munkáltatóival történő kapcsolattartás,
e)
az önkéntes tartalékos állomány behívása,
f)
a Honvédség központi személyügyi nyilvántartásának vezetése,
g)
a Honvédség központi hadköteles nyilvántartásának vezetése,
h)
a Honvédség központi toborzó és érdekvédelmi nyilvántartásának vezetése,
i)
nyilvántartás vezetése a meghagyásba bevont szervekről és a meghagyásra kijelölt munkakörökről
békeidőszakban is, valamint a hadkötelezettség fennállása idején a meghagyásban részesült hadkötelesekről,
j)
a veszteség-nyilvántartás vezetése és a nemzetközi egyezmények szerinti tájékoztatás végrehajtása, és
k)
a Honvédség személyi állománya részére szolgálati-, ideiglenes szolgálati-, munkáltatói kormánytisztviselői-,
közalkalmazotti-, katonai nyugdíjas-, hatósági- és ellenőri-, a hadkötelezettség bevezetését követően
a katonai igazolványok kiadása, továbbá a katonák személyi igazoló jeggyel és az 1949. augusztus 12-én
kötött Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó egyéb igazoló iratokkal történő ellátása.
4. §		
A katonai igazgatási központok ellátják az alábbi katonai igazgatási feladatokat:
a)
békeidőszakban a 27. § szerinti nyilvántartás vezetése a katonai szervezetek hadi beosztásai feltöltésének
előkészítése érdekében,
b)
hadkötelezettség fennállása idején a hadköteles nyilvántartás vezetése, a Honvédség hadkötelesekkel
történő hadkiegészítése,
c)
a Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség
teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges nyilvántartás vezetése,
d)
szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan támadás idején részvétel
a Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség
teljesítésének előkészítésében.
5. §		
A toborzó- és érdekvédelmi központok, valamint a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák részt vesznek
a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosításának előkészítésében, valamint a toborzó, érdekvédelmi és
hadkiegészítési szakfeladatok végrehajtásában.

III. Fejezet
A SZOLGÁLATI VISZONNYAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSOK KÖRE
4. Általános szabályok
6. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatározott, a honvéd
jogállásával összefüggő jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából
a)
toborzó nyilvántartást,
b)
személyügyi nyilvántartást,
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c)
fegyelmi nyilvántartást,
d)
érdekvédelmi nyilvántartást,
e)
szolgálaton kívüliekre vonatkozó nyilvántartást, és
f)
pénzügyi nyilvántartást
kell vezetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások elektronikus nyilvántartások.
7. §

(1) Az e fejezet szerinti nyilvántartásban kezelendő adatokat valamint a kezelt adatokban bekövetkezett változásokat
– ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a nyilvántartást vezetőnek az a honvédségi szervezet jelenti be, amelynek
állományába az érintett tartozik. Az adatokra vonatkozó bejelentést haladéktalanul meg kell tenni.
(2) Az érintett
a)
a 2. melléklet a)−c) pontja, f ) pont fd) alpontja, n) pontja), p) pontja,
b)
az 5. melléklet a) és b) pontja, d) pont dg) és dh) alpontja
szerinti adataiban bekövetkezett változást a nyilvántartást vezetőnek 8 munkanapon belül köteles bejelenteni.

8. §

(1) A Honvédség a szolgálati viszony létesítéséhez, fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódóan
az alkalmasság felmérése és minősítése, valamint az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételek
fennállásának megállapítása céljából kezeli
a)
a szolgálati viszonyt létesíteni szándékozó személy, valamint
b)
a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd
altiszt-jelöltnek és a rendelkezésre állás időszakában az önkéntes tartalékos katonának
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett különleges személyes adatait.
(2) Az adatok köre az egészségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozó,
a)
az alkalmasság felméréséhez és az alkalmassági minősítéshez felhasznált, és
b)
az alkalmasság minősítését tartalmazó
különleges személyes adat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egészségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozó különleges
személyes adatokat, a vizsgálatok teljes egészségügyi dokumentációját az alkalmasság megállapításában részt vevő
orvos valamint bizottság kezelheti, illetve azok kizárólag a részükre továbbíthatók.
(4) A munkáltatói jogkört gyakorló és a honvédségi szervezet személyügyi szerve részére – a fizikai felmérés részletes
eredményén kívül – kizárólag a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adat továbbítható. Ha az alkalmassági
vizsgálatot a munkáltatói jogkört gyakorló kezdeményezi, az alkalmassági vizsgálat megindulása előtt tudomására
jutott egészségügyi adatot is jogosult kezelni és az egészségügyi adatot az eljárásban részt vevő orvos, valamint
orvosi bizottság részére továbbíthatja.
(5) Az alkalmassági vizsgálat megállapításait a vizsgálatot végző a munkáltatói jogkört gyakorlónak és az alapellátást
végző orvosnak továbbítja.
(6) A vizsgálatok megállapításai a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. Ha a szolgálati
viszony egészségi vagy pszichikai alkalmatlanság alapján szűnt meg, az alkalmasság minősítését tartalmazó adatok
az állomány tagjának haláláig kezelhetők.

5. A toborzó nyilvántartás
9. §

(1) A toborzó nyilvántartásban kell kezelni a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának,
a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek és az önkéntes tartalékos katonának jelentkezők (a továbbiakban
együtt: jelentkező) 1. melléklet szerinti adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(3) A toborzó nyilvántartást a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezeti.
(4) A toborzó nyilvántartásban történő adatkezelés célja
a)
a szerződéses,
b)
a hivatásos,
c)
a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti, és
d)
az önkéntes tartalékos
állomány utánpótlásának biztosítása.
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(5) A toborzó nyilvántartásba történő bekerülés a jelentkező kérelmére történik. A toborzó nyilvántartás alapja
a jelentkező által kitöltött adatlap, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány és az egészségi,
pszichikai, fizikai alkalmasságot megállapító honvédségi szervezet határozata.
(6) A toborzó nyilvántartásban kezelt adatokhoz a szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos döntés előkészítése és
meghozatala céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet, és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthet
a)
a Honvédség központi személyügyi szerve,
b)
annak a honvédségi szervezetnek a személyügyi szerve, amelynek állományába a jelentkező bekerülhet, és
c)
az egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálatot végző szerv.
(7) A toborzó nyilvántartásban szereplő adatokat a (3) bekezdés szerinti adatkezelő a szolgálati viszony létrehozása
érdekében átadja a szolgálati viszony létrehozásáért felelős honvédségi szervezet személyügyi nyilvántartást vezető
szervének további kezelésre, vagy a szolgálati viszony létrejötte hiányában haladéktalanul törli azokat.

6. A személyügyi nyilvántartás
10. §

(1) A személyügyi nyilvántartásban kell kezelni a honvédek és a rendelkezésre állás időszakában az önkéntes tartalékos
katonák valamint ezek társadalombiztosítási, szociális vagy kegyeleti gondoskodásra jogosult hozzátartozóinak
a 2. melléklet szerinti adatait.
(2) A személyügyi nyilvántartást a Honvédség központi személyügyi szerve vezeti.
(3) A személyügyi nyilvántartásban történő adatkezelés célja
a)
a szolgálati viszonnyal összefüggő munkáltatói döntések, a jognyilatkozatok előkészítésének és
meghozatalának biztosítása,
b)
a szolgálati viszonnyal összefüggő jogok gyakorolhatóságának és kötelezettségek teljesíthetőségének
biztosítása,
c)
a hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti gondoskodás megállapításának és
folyósításának biztosítása.
(4) A honvédek és a rendelkezésre állás időszakában az önkéntes tartalékos katonák adatai a szolgálati viszony
megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. A hozzátartozók adatai a honvédek és az önkéntes tartalékos
katonák szolgálati viszonyának megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.

11. §

(1) A személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az annak
alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek a szolgálati viszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala,
azok végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából
a)
a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), a miniszter által vezetett minisztérium állami
vezetői, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,
b)
a Honvédség központi személyügyi szerve,
c)
a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi szerve,
d)
a honvédségi szervezet saját állománya vonatkozásában a honvédségi szervezet személyügyi szerve,
e)
az alárendeltjei vonatkozásában a teljesítményértékelést végző személy, a szolgálati elöljáró és
az állományilletékes parancsnok,
f)
az állomány érintett tagjait illetően a fegyelmi, valamint a szociális ügyben eljáró személy,
g)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
h)
a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,
i)
a Honvédségnél munkaügyi ellenőrzését végző szerv,
j)
a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szerv,
k)
az önkéntes tartalékos katonák adatai tekintetében a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi
szervei,
l)
az elöljáró parancsnok munkavédelmi szaktevékenységre feljogosított ügyintézője,
m)
a honvédelmi baleset és a honvédelmi úti baleset kivizsgálására létrehozott bizottság tagjai, a baleseti naplót
vezető szolgálat, és
n)
a Honvédségnél munkabiztonsági hatósági feladatokat ellátó szerv.
(2) A személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz történő hozzáférést és az azok alapjául szolgáló iratokba történő
betekintést a Honvédség központi személyügyi szervének vezetője írásban engedélyezi.
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(3) A Kormány által rendeletben kijelölt honvédségi szervezet a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti
rendelkezési állományba áthelyezettek Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja szerinti áthelyezésének elősegítése
érdekében
a)
a rendelkezési állományba áthelyezéssel egyidejűleg a 7. melléklet szerinti adatokat továbbítja a kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervnek (a továbbiakban: személyügyi központ),
b)
ellátja a tartalékállomány kezelésével kapcsolatos, a Kormány rendeletében meghatározott feladatokat.
(4) A Hjt. 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezettek adatai a Hjt. 59. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti áthelyezésig, illetve a szolgálati viszonynak a Hjt. 47. § (2) bekezdése szerinti megszűnéséig
kezelhetők.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti személyek adatait a személyügyi központ, a nyilvántartásban keresést kérő vagy üres
álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv ismerheti meg.
12. §

(1) A honvéd tisztjelöltek esetén a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
céljából a személyügyi nyilvántartást vezető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet
I/B. pont 1. alpontja szerinti adatokat vehet át a hallgatók nyilvántartásából.
(2) A honvéd altiszt-jelöltek esetén a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése céljából a személyügyi nyilvántartást vezető a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §
(4) bekezdése szerinti adatokat vehet át a köznevelési intézmény által vezetett nyilvántartásból.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti személyek adatai a hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesítése esetén
a személyügyi nyilvántartásban tovább kezelhetők.

13. §

(1) A kiképzett tartalékosnak nem minősülő személyek esetén a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezete
a személyi iratokat a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a katonai
szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, valamint a tudományos kutatás elősegítése
céljából a szolgálati viszony megszűnésétől vagy megszüntetésétől számított ötven évig köteles megőrizni.
A megőrzési határidő lejárta előtt a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervének vezetője a katonai szolgálat
teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljára
figyelemmel javaslatot tehet a személyi iratok további őrzésére.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a megőrzési határidő lejártát követően a levéltári törvényben foglalt feladatok
végrehajtása céljából – végleges megőrzésre – a Hadtörténelmi Levéltárnak át kell adni azok iratait, akik
a)
egység vagy azzal azonos, továbbá magasabb szintű parancsnoki vagy vezetői beosztást láttak el,
b)
tábornoki rendfokozatot viseltek,
c)
akiket Hősi halottá, vagy a Magyar Honvédség halottjává minősítettek,
d)
állami díjasok, Kossuth- vagy Széchenyi-díjasok,
e)
akadémikusok vagy a tudományok doktori fokozatával rendelkeznek, vagy
f)
olimpiai vagy világbajnoki címet szereztek.

7. A fegyelmi nyilvántartás
14. §

(1) A fegyelmi nyilvántartásban kell kezelni a honvédek és a rendelkezésre állás időszakában az önkéntes tartalékos
katonák 3. melléklet szerinti adatait.
(2) A Honvédség központi fegyelmi nyilvántartását a miniszter vezeti. A fegyelmi nyilvántartás alapjául szolgáló iratokat
az honvédségi szervezet őrzi, amelynek állományába az (1) bekezdés szerinti személyek tartoznak.
(3) A fegyelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja a fegyelmi eljárás lefolytathatóságának, a fegyelmi eljárás
során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a kiszabott fenyítések és azok hatályának
naprakész megállapíthatósága, továbbá a szolgálati viszony létesítési, a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti
szolgálati viszony létesítési akadály megállapíthatóságának biztosítása.
(4) A fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.
Ha a fegyelmi eljárás a szolgálati viszonyt vagy rendfokozatot érintő szankcióval zárult vagy a szolgálati viszony
megszüntetésére méltatlansági eljárás keretében került sor, a fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatok az érintett
személyre irányadó – az eljárás befejezésekor hatályos jogszabályok alapján megállapított – öregségi nyugdíj
korhatárig kezelhetők.
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15. §

(1) A fegyelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz a fegyelmi határozat jogkövetkezményeinek megállapítása,
a fegyelmi fenyítés hatályának fennállása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása céljából elektronikus úton
közvetlenül hozzáférhet valamint az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
a)
a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,
b)
az alárendeltjei vonatkozásában az állományilletékes parancsnok,
c)
a honvédségi szervezet saját állománya vonatkozásában a honvédségi szervezet jogi és igazgatási szervezete,
d)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző,
e)
a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,
f)
az adott ügyben érintett személy tekintetében a fegyelmi, a szabálysértési, a méltatlansági és
a büntetőeljárásban eljáró személy,
g)
a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szervek, és
h)
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.
(2) A fegyelmi nyilvántartáshoz történő hozzáférést, illetve az annak alapjául szolgáló iratokba történő betekintést
a miniszter engedélyezi.

8. Az érdekvédelmi nyilvántartás
16. §

(1) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kell kezelni a (4) bekezdés a)−d) pontja szerinti személyek 5. melléklet szerinti
adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(3) Az érdekvédelmi nyilvántartást a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jogosultság megszűnéséig vezeti.
(4) Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja
a)
a nyugállományú katonának,
b)
a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos, vagy a hadkötelezettség alapján történő katonai
szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés vagy haláleset miatt társadalombiztosítási és
szociális ellátásra jogosultaknak,
c)
a korábban hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítetteknek, és
d)
az a)−c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak
társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása.
(5) Az (1) bekezdés szerinti adatokat – ha ez a személyügyi nyilvántartásban rendelkezésre áll – a személyügyi
nyilvántartásból kell átvezetni az érdekvédelmi nyilvántartásba.
(6) Az érdekvédelmi nyilvántartásban szereplő adatokat valamint az azok alapjául szolgáló iratokat a (3) bekezdés
szerinti idő eltelte után megőrzésre a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezetének kell átadni.
(7) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás
megállapításának és folyósításának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául
szolgáló okmányokba betekinthetnek:
a)
a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,
b)
a Honvédség központi személyügyi szerve,
c)
az alárendeltjei vonatkozásában a minősítést végző személy és az állományilletékes parancsnok,
d)
az állomány érintett tagjait illetően a fegyelmi, valamint a szociális ügyben eljáró személy,
e)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző,
f)
a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,
g)
a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szervek,
h)
az önkéntes tartalékos katonák adatai tekintetében a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi
szervei,
i)
a honvédelmi baleset és a honvédelmi úti baleset kivizsgálására létrehozott bizottság tagjai, a baleseti naplót
vezető szolgálat.

9. A szolgálaton kívüliek nyilvántartása
17. §

(1) A szolgálaton kívüliek nyilvántartásában kell kezelni a Hjt. szerinti szolgálaton kívüliek állományába tartozó
személyek 6. melléklet szerinti adatait. A szolgálaton kívüliek nyilvántartásába az érintettet a kérelmére lehet
felvenni.
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(2) A szolgálaton kívüliek nyilvántartását a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve vezeti.
(3) A szolgálaton kívüliek nyilvántartásának célja a hivatásos állományba történő visszavétel elősegítése, továbbá
a hivatásos állományból kiváló személy honvédségi kötődésének fenntartása.
(4) Szolgálaton kívüliek adatai a szolgálaton kívüliek nyilvántartásában annak az évnek az utolsó napjáig kezelhetőek,
amikor
a)
a Hjt. 76. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam letelik,
b)
az érintett öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, vagy
c)
az egyéb közszolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatása megszűnik.
(5) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szolgálaton kívüliek nyilvántartásából az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló törvényben meghatározottakon túl adatszolgáltatás nem teljesíthető.

10. A szolgálatteljesítési idő nyilvántartása
18. §

(1) Nyilvántartást kell vezetni
a)
a szolgálatteljesítés,
b)
az ügyeleti és a készenléti szolgálatok,
c)
a Hjt. 109. és 110. §-a szerinti szabadság,
d)
az egészségügyi szabadság, és
e)
a szolgálatteljesítési idő-kedvezmények
időtartamáról.
(2) A szolgálatteljesítési idő nyilvántartását a honvédségi szervezet a saját állományáról vezeti.
(3) A szolgálatteljesítési idő nyilvántartása
a)
az állomány tagjára vonatkozóan az (1) bekezdés, és
b)
az önkéntes tartalékos katonákra vonatkozóan az (1) bekezdés a), c) és d) pontja
szerinti időtartamot tartalmazza.
(4) A szolgálatteljesítési idő nyilvántartásának célja a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlásának és
a kötelezettségek teljesítésének biztosítása.
(5) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a honvéd tisztjelöltekre és a honvéd altiszt-jelöltekre azzal, hogy a munkáltatói
jogkört gyakorló biztosítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 30. § (1) bekezdés a)−d), f ) és g) pontjai szerinti szolgálati feladatok
időtartamának megállapíthatóságát.
(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza a teljesített túlszolgálatot és annak ellentételezését is.
(7) A szolgálatteljesítési idő nyilvántartásából a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítésének biztosítása céljából adatot igényelhet
a)
saját állománya vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szolgálati elöljáró,
b)
az adott ügyben érintett személy tekintetében a fegyelmi vagy méltatlansági ügyben eljáró személy,
c)
a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet, és
d)
a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szerv.

11. A pénzügyi nyilvántartás
19. §

(1) Pénzügyi nyilvántartásban kell kezelni a honvédek és a rendelkezésre állás időszakában az önkéntes tartalékos
katonák 14. melléklet szerinti személyes adatait.
(2) A pénzügyi nyilvántartást a Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve vezeti.
(3) A pénzügyi nyilvántartás célja az (1) bekezdés szerinti személyeket pénzben megillető járandóságok, juttatások és
költségtérítések kifizethetőségének biztosítása.
(4) A pénzügyi nyilvántartásban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.
(5) A pénzügyi nyilvántartásban szereplő adatokhoz a pénzbeli járandóságok, juttatások és költségtérítések
folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség biztosítása és a törvényességi
felügyelet gyakorlása céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az azok alapjául szolgáló iratokba
betekinthetnek:
a)
a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,
b)
a Honvédség központi személyügyi szerve,
c)
a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi szerve,
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d)
a honvédségi szervezet állománya vonatkozásában a honvédségi szervezet személyügyi szerve,
e)
az alárendeltjei vonatkozásában a szolgálati elöljáró és az állományilletékes parancsnok,
f)
a Honvédségnél az érintett szociális ügyében eljáró személy,
g)
a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző,
h)
a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,
i)
a Honvédségnél munkaügyi ellenőrzést végző szerv, és
j)
a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szerv.
(6) A pénzügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz történő hozzáférést és az azok alapjául szolgáló okmányokba történő
betekintést a Honvédség központi pénzügyi és számviteli szervének vezetője írásban engedélyezi.

12. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok nyilvántartásaira vonatkozó sajátos szabályok
20. §

(1) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) állományának tagjairól vezetett nyilvántartásokra
a 4−11. alcím rendelkezéseit ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A KNBSZ állományába tartozó személy a KNBSZ törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatainak ellátása
céljából a Honvédség valamennyi nyilvántartásához közvetlenül hozzáférhet és az azok alapjául szolgáló iratokba
betekinthet, azokról másolatot készíthet.
(3) A KNBSZ állományáról a 6. § (1) bekezdés a)−d) és f ) pontja szerinti nyilvántartást, valamint a szolgálatteljesítési
idő nyilvántartását a KNBSZ vezeti. A KNBSZ a Honvédség személyügyi nyilvántartása részére, a miniszter által
meghatározott adatokról csak számszerű, összesített információk adására kötelezett.
(4) A KNBSZ állományáról vezetett nyilvántartásokba betekinteni, onnan adatot átvenni a miniszter, valamint
a miniszter vagy a munkáltatói jogkört gyakorló által meghatározott, a miniszter irányítási feladatai ellátását segítő
szervezetben, illetve a KNBSZ-nél dolgozó személyek jogosultak.
(5) A KNBSZ-nél vezetett nyilvántartások vezetésének rendjére a munkáltatói jogkört gyakorló saját hatáskörében
intézkedik.

13. Egyéb nyilvántartások
21. §

(1) A honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumba történő be- és kilépés ellenőrzése, az élet- és
vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelme céljából a beléptetési rendszer üzemeltetője a Honvédség
személyi állományának és az alkalmi belépőknek az adatait elektronikus beléptetési rendszerben vagy egyéb
módon rögzítheti és kezelheti.
(2) A Honvédség személyi állományának tagjáról a következő adatok kezelhetők:
a)
név, rendfokozat, jogviszony,
b)
belépési engedély száma, személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, és
c)
be- és kilépés ideje.
(3) Az alkalmi belépők következő adatai rögzíthetők és kezelhetők:
a)
név, születési hely és idő,
b)
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, és
c)
be- és kilépés ideje.
(4) Az adatok a keletkezésüktől számított 6 hónapig kezelhetők.
(5) A beléptető rendszerben rögzített adat továbbítható
a)
a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban elkövetett bűncselekmény, szabálysértés,
fegyelmi vétség miatt indult eljárásban bizonyítékként történő felhasználás, az érintett jogainak gyakorlása
céljából az eljárást lefolytató szervnek,
b)
a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek, és
c)
a szolgálatteljesítési idő nyilvántartás valóságtartalmának megállapítása céljából a munkáltatói jogkört
gyakorlónak.

22. §

(1) A honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektum parancsnoka, vezetője az élet- és vagyonbiztonság,
valamint a minősített adatok védelme érdekében képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer
telepítését rendelheti el, amelynek alkalmazásával a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban,
valamint annak közvetlen környezetében tartózkodó személyekről felvétel készíthető.
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(2) A honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektum parancsnoka, vezetője jól látható helyen, jól olvashatóan
köteles figyelemfelhívó piktogramot alkalmazni, valamint adatvédelmi tájékoztatást elhelyezni arról, hogy
a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban vagy annak közvetlen környezetében képfelvétel
rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak. A tájékoztatásban ki kell térni arra, hogy
az adatkezelést mely törvény rendeli el.
(3) A képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásához a természetes személy
hozzájárulása szükséges, amely úgy is megadható, hogy a természetes személy a (2) bekezdés szerinti jelzés
megismerése után a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumba vagy annak közvetlen környezetébe
bemegy.
(4) Nem alkalmazható képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelő rendszer öltözőben, mosdóban,
illemhelyen, illetve kórházi szobában.
(5) A rögzített képfelvétel a rögzítéstől számított 60 napig tárolható, azt követően haladéktalanul törölni kell.
(6) Az (5) bekezdés szerinti időtartamon belül a rögzített képfelvétel a jogszabályban meghatározott szabálysértési,
bűnüldözési, igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás lefolytatása céljából a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a fegyelmi ügyben eljáró szerv, az ügyészség, a bíróság, a törvényben meghatározott nemzetbiztonsági
feladatok ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából,
az érintett részére továbbítható.
(7) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a (6) bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához
kérheti, hogy az adatot annak kezelője az adat továbbításáig ne törölje. A kérelem benyújtására a képfelvétel
rögzítésétől számított 60 napon belül van lehetőség. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített
képfelvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem kerül sor
megkeresésre, a rögzített képfelvételt törölni kell.
23. §

(1) A Honvédség központi személyügyi szerve a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából kezeli a Hjt. szerinti pályázati
eljárásokkal kapcsolatos, a pályázó által szolgáltatott adatokat. A pályázati eljárás lezárását követően az adatokat
a nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha a pályázó az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban a pályázó következő adatai kezelhetők:
a)
a természetes személyazonosító adatok,
b)
az önéletrajz adatai,
c)
a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó, a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatok.
(3) A pályázati nyilvántartásba a pályázati eljárás lefolytatása, a pályázó alkalmasságának megítélése céljából jogosult
betekinteni, illetve abból adatokat kérni
a)
a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői és a Honvéd Vezérkar főnöke, továbbá
b)
a pályázat elbírálásban résztvevő személy.

24. §

(1) A honvédségi szervezet személyi állományának kiértesíthetősége céljából a honvédségi szervezet vezetője
a honvédségi szervezet személyi állományának kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatokat kezelheti.
(2) A honvédségi szervezet személyi állományának tagjáról a következő adatok kezelhetők:
a)
név, rendfokozat, beosztás,
b)
lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, valamint
c)
a jelenlétre, illetve távollétre vonatkozó adatok (jelen, szolgálatban, vezényelve, szolgálati úton,
egészségügyi, illetve beteg szabadságon, kórházban, szabadságon, pihenő napon, engedély nélkül távol,
egyéb okból távol).
(3) A honvédségi szervezet személyi állományának tagja a (2) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást
haladéktalanul köteles bejelenteni a honvédségi szervezet vezetőjének. Az adatokat a bejelentést követően
a honvédségi szervezet vezetője által meghatározott rendben azonnal pontosítani kell.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a honvédségi szervezet személyi állománya tagjának a honvédségi
szervezettel fennálló szolgálati viszonyának idejéig kezelhetők.
(5) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok csak a kiértesítés végrehajtása céljából használhatók fel.
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IV. Fejezet
A HADKÖTELES ÁLLOMÁNY NYILVÁNTARTÁSA
14. A hadköteles nyilvántartás
25. §

(1) A hadkötelezettség bevezetésének biztosítása céljából a kiképzett tartalékosokról és potenciális hadkötelesekről
már békeidőszakban, valamint a hadkötelezettség bevezetését követően a hadkötelesekről a katonai szolgálatra
történő behívás előkészítése és végrehajtása céljából hadköteles nyilvántartást kell vezetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történő betekintést, az abból történő adatszolgáltatást a honvédségi
szervezetek részére az állományba vétel végrehajtása céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyezhet.

26. §

(1) A hadköteles nyilvántartásban kezelhető adatokat a 4. melléklet határozza meg.
(2) A hadköteles nyilvántartást a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezeti.
(3) A 4. melléklet j)–m) pontjaiban meghatározott adatok kizárólag a hadkötelezettség fennállása idején kezelhetők
a hadköteles nyilvántartásban, és azokat a kényszerintézkedés megszüntetése napjának hatályával vagy a fegyver
nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napjával törölni kell.
(4) A 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint szolgáltatott adatok alapján a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve a potenciális hadkötelest, valamint a hadkötelest abban az évben, amelyben a 18. életévét
betölti, hadköteles nyilvántartásba veszi. A honosított, visszahonosított 18. életévét már betöltött kiképzett
tartalékost, potenciális hadkötelest és hadkötelest a rá vonatkozó adatszolgáltatást követően utólagosan kell
hadköteles nyilvántartásba venni.
(5) Békeidőszakban annak az évnek a december 31-éig, melyben a kiképzett tartalékos és a potenciális hadköteles a rá
vonatkozó behívhatósági korhatárt eléri, az adatait a hadköteles nyilvántartásban kizárólag a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követően a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezete
kezeli.

27. §

(1) Azon kiképzett tartalékosok adatait, akiknek a Honvédséggel fennálló hivatásos, szerződéses, vagy önkéntes
tartalékos szolgálati viszonya 2011. január 1-jét követően, legalább 6 hónap tényleges katonai szolgálat teljesítését
követően szűnt meg, valamint életkoruk nem érte el a katonai szolgálat felső korhatárát és a szolgálati viszony
megszűnésekor katonai szolgálatra alkalmas minősítéssel rendelkeztek, a Honvédség katonai szervezetei hadi
beosztásába történő előzetes tervezése céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
alárendeltségébe tartozó, az érintettek lakóhelye szerint illetékes katonai igazgatási központ már békeidőszakban is
kezeli.
(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadi beosztásba betervezett kiképzett
tartalékosok 4. melléklet a) pont aa)–ae) alpontja, f ) pont fc) alpontja és r) pont ra)–re) alpontja szerinti adatait
a tervezett beosztás megjelölésével, a hadi beosztások feltöltésének tervezése céljából békeidőszakban továbbítja
a katonai szervezet részére.
(3) A katonai igazgatási központ és a katonai szervezet az (1) és (2) bekezdés szerinti adatkezelésre
a)
a kiképzett tartalékosnak a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos szolgálati viszonya megszűnését
követő 10. év december 31-éig, de legfeljebb a katonai szolgálat felső korhatárának eléréséig,
b)
a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítéséig, vagy
c)
jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig
jogosult.
(4) A katonai szervezet a (2) bekezdés szerinti adatkezelésre – a (3) bekezdésben meghatározottak
figyelembevételével – legfeljebb a tervezett hadi beosztás megszűnéséig jogosult.

28. §

(1) A hadkötelezettség fennállása idején a hadkötelesek adatait
a)
a szükséges létszám biztosítása érdekében a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatárig a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és illetékességi területe vonatkozásában a sorozó központ,
b)
a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatár betöltését követően a Honvédség központi irattározásra kijelölt
szervezete
kezeli.
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(2) A hadkötelezettség fennállása idején a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
a hadkötelesek adatairól a katonai szolgálat időtartamára a hadköteles nyilvántartásból annak a katonai
szervezetnek is adatot szolgáltat, amelynél a hadköteles a katonai szolgálatát teljesíti. A katonai szolgálat ellátásával
összefüggő nyilvántartás vezetésére és adatok kezelésére a katonai szervezet is jogosult.

15. Automatikus adatszolgáltatás a hadkötelesek nyilvántartásához
29. §

(1) A 40. életévüket a tárgyév december 31-éig be nem töltő potenciális hadkötelesekről, kiképzett tartalékosokról
és hadkötelesekről a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az e §-ban
meghatározott szervek szolgáltatnak adatot.
(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a 8. mellékletben meghatározott adatokról a hadköteles
nyilvántartásba vételhez és a nyilvántartott adatok pontosításához adatot szolgáltat
a)
a hadköteles korba lépőkről a hadköteles nyilvántartásba vétel évének január 31. napjáig,
b)
a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján megszerzőkről, ha
magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, haladéktalanul, valamint a külföldről hazatérő magyar
állampolgárokról a magyarországi lakóhelyük bejelentését követő 8 napon belül,
c)
az (1) bekezdés szerinti személy elhalálozásáról minden év január 31. napjáig, és
d)
a hadköteles nyilvántartásban lévőkről a 8. melléklet szerinti adataik megváltozását követő 8 napon belül.
(3) A Honvédség központi személyügyi szerve a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állományban szolgálatot
teljesítőkről minden hónap 5. napjáig a 4. melléklet a), f ), s) és t) pontjában, valamint az r) pont ra)–rf ) alpontjában
meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltat adatot.
(4) A rendvédelmi szervek az állományukban hivatásos szolgálatot teljesítőkről minden év december 31. napjáig
a 4. melléklet a) pontjában és az r) pont ra)–re) alpontjában meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltatnak
adatot.
(5) A rehabilitációs szakértői szerv az (1) bekezdés szerinti személy legalább 36%-ot elérő munkaképességcsökkenéséről, valamint a legalább 29%-ot elérő egészségkárosodásáról minden év január 31. napjáig szolgáltat
adatot.
(6) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgárságról való lemondásról minden év január 31. napjáig
szolgáltat adatot.
(7) A Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve, valamint a rendvédelmi szervek a hivatásos, szerződéses
vagy önkéntes tartalékos állományba felvettekről, valamint szolgálati viszonyuk megszűnéséről a hadkötelezettség
fennállása idején a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatárig minden hónap 5. napjáig szolgáltatnak adatot.
(8) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya vonatkozásában a (4) és a (7) bekezdés szerinti
adatszolgáltatási kötelezettséget és az adatok védelméhez szükséges különös biztonsági követelményeket
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (2) bekezdése szerinti együttműködési
megállapodás határozza meg.

30. §

(1) A hadkötelezettség bevezetése esetén, a hadkötelezettség fennállása idejéig a 40. életévüket tárgyév december
31-ig be nem töltő hadkötelesekre vonatkozóan a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
számára az e §-ban meghatározott szervek szolgáltatnak adatot. Az e §-ban meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség – a (4) és az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével – nem érinti a 29. §-ban meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve minden hónap 5. napjáig adatot szolgáltat az (1) bekezdés
szerinti, Magyarországon lakóhellyel vagy – ennek hiányában – tartózkodási hellyel rendelkező személyekről.
(3) A választási szerv adatot szolgáltat azokról az (1) bekezdés szerinti személyekről, akiket országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, kisebbségi önkormányzati
képviselőjelöltként nyilvántartásba vettek vagy annak megválasztottak, illetve megbízatásuk megszűnt
a hadkötelezettség elrendelésétől számított 5 napon belül, valamint a hadkötelezettség fennállásának idején
a nyilvántartásba vételt, a megválasztást vagy a megbízatás megszűnését követő 8 napon belül.
(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a hadköteles nyilvántartásban nyilvántartott adatok
pontosításához adatot szolgáltat az (1) bekezdés szerinti személy elhalálozásáról minden hónap 5. napjáig.
(5) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgárságról való lemondásról minden hónap 5. napjáig
szolgáltat adatot.
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(6) Az (1) bekezdés szerinti személyek közül a szabadságvesztés büntetésüket töltő személyek esetén
a szabadságvesztés büntetés megkezdésének időpontjáról, a szabadulás várható idejéről és a szabadulás
időpontjáról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának illetékes szerve minden hónap 5. napjáig
szolgáltat adatot.

16. Megkeresésre történő adatszolgáltatás a hadköteles nyilvántartáshoz
31. §		
A fővárosi és a megyei kormányhivatal járási, fővárosi kerületi hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) vezetője
közreműködik
a)
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresésére az illetékességi
területén bejelentett lakóhellyel rendelkező kiképzett tartalékosok és potenciális hadkötelesek lakcím- és
anyakönyvi adatainak pontosításában,
b)
a hadkötelezettség fennállása idején a sorozó központ megkeresésére az illetékességi területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező hadkötelesek személyazonosító, lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában.
32. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére a megkeresésben szereplő
személyekről 8 napon belül adatot szolgáltat a hadköteles nyilvántartás pontosításához
a)
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a 29. § (2) bekezdésében meghatározott adatokról,
b)
a rendvédelmi szerv az állományában hivatásos szolgálatot teljesítők a 29. § (4) bekezdésében meghatározott
adatairól,
c)
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a 29. § (6) bekezdésében meghatározott adatokról,
d)
a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve valamint a rendvédelmi szerv a 29. § (7) bekezdése
szerinti adatokról,
e)
a választási szerv a 30. § (3) bekezdése szerinti adatokról,
f)
a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a meghagyásban érintett személyek 33. § (6) bekezdés
b) pontjában meghatározott adatairól,
g)
a kezelést végző orvos a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítása érdekében a 4. melléklet f ) pont
fa) és fc) alpontja, g), h), i) és s) pontja szerinti adatokról, és
h)
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a 30. § (6) bekezdése szerinti adatokról.
(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére, a megkeresésben szereplő
hadkötelesekről 8 napon belül adatot szolgáltat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a 30. §
(2) bekezdésében meghatározott adatokról.

17. A meghagyással kapcsolatos nyilvántartások
33. §

(1) A behívás illetve a meghagyásba helyezés tervezése és végrehajtása céljából a meghagyásba jogszabály alapján
kijelölt szervekről és személyekről, a jogszabály alapján meghagyásba vont szervekről és meghagyásra jogszabály
alapján kijelölt munkakört betöltő hadköteles személyekről a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve a 9. melléklet szerinti és a 4. melléklet a) pont aa)–ae) alpontjában, valamint u) pontjában
meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet.
(2) A meghagyásba jogszabály alapján kijelölt szervekről és személyekről, valamint a jogszabály alapján meghagyásba
vont szervekről a meghagyásba tartozás időtartama alatt kezelhetőek az adatok.
(3) A jogszabály alapján meghagyásra kijelölt munkakört betöltő hadköteles személyekről kizárólag a hadkötelezettség
fennállása idején, a meghagyásra kijelölt munkakör betöltésének időtartama alatt kezelhetőek az adatok.
(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történő betekintést, az abból történő adatszolgáltatást a behívás
tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik végrehajtása céljából a honvédségi szervezetek részére
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyezhet.
(6) A jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve részére szolgáltatja
a)
békeidőszakban 3 évente január 31-éig a 9. mellékletben meghatározott adatokat,
b)
a hadkötelezettség bevezetését követő 5 napon belül a 9. mellékletben meghatározott adatokat, valamint
a meghagyásban érintett hadköteles 4. melléklet a) pont aa)–ae) alpontjában és u) pontjában meghatározott
adatait.
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(7) Ha a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást érintő adatokban változás történik, teljes adatszolgáltatást kell teljesíteni
a változást követő 8 napon belül.

18. Az adatszolgáltatás költsége, azonosító adatai
34. §

(1) A 14−17. alcímben meghatározott adatszolgáltatások térítésmentesek.
(2) A 14−17. alcímben szolgáltatott adatokat
a)
a személyi azonosító alkalmazásával, annak hiányában a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve és
a Honvédség központi személyügyi szerve, és
b)
a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja minden további adatszolgáltató.

V. Fejezet
A VESZTESÉG-NYILVÁNTARTÁS
35. §

(1) A veszteség-nyilvántartásban a (3) bekezdés a)−c) pontja szerinti személyeknek a 13. melléklet szerinti adatait kell
kezelni.
(2) A veszteség-nyilvántartást a katonai szolgálat felső korhatáráig a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve, azt követően a Hadtörténeti Levéltár a rá vonatkozó törvényi rendelkezések szerint vezeti.
(3) A veszteség-nyilvántartásban történő adatkezelés célja a Honvédség fegyveres konfliktusok következtében
a)
meghalt,
b)
eltűnt, vagy
c)
idegen hatalom által fogvatartott
tagjainak azonosítása.
(4) A veszteség-nyilvántartásba betekintést a (3) bekezdés a)−c) pontja szerinti személyek vagy ezek hozzátartozói
jogainak gyakorlása céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője
engedélyezhet
a)
a Magyar Vöröskereszt háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során
eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve, valamint
b)
a (3) bekezdés a)−c) pontja szerinti személyek hozzátartozója
részére az erre vonatkozó írásbeli kérelem alapján.
(5) A veszteség-nyilvántartásból adatszolgáltatást a (3) bekezdés szerinti személyek vagy a hozzátartozóik jogai
gyakorlásának biztosítása céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezetője
engedélyezhet
a)
a Magyar Vöröskereszt háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során
eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve,
b)
a társadalombiztosítási szerv,
c)
a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői és a Honvéd vezérkar főnöke,
d)
a honvédségi szervezetek,
e)
a (3) bekezdés a)−c) pontja szerinti személyek hozzátartozója, valamint
f)
a nemzetközi segélyszervezetek háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti
katasztrófák során eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve
részére az erre vonatkozó írásbeli kérelem alapján.
(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a (3) bekezdés szerinti személyek azonosítása
céljából adatokat kérhet
a)
a Magyar Vöröskereszttől,
b)
a közigazgatási szervezetektől,
c)
a honvédségi szervezetektől,
d)
a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 122. cikke
alapján felállított Nemzeti Tájékoztató Irodától,
e)
külföldi állam katonai szerveitől,
f)
külföldi államok által felállított nemzeti tájékoztató irodáktól, valamint
g)
nemzetközi szervezetektől.
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VI. Fejezet
A KATONAI SZOLGÁLATI KÖTELEZETTSÉG JÁRULÉKOS KÖTELEZETTSÉGEI
19. Személyes adatszolgáltatási kötelezettség
36. §		
A hadkötelezettség bevezetését követően a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles
a nyilvántartott adatok pontosításához a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal vezetőjének és a katonai igazgatási
központnak – azok megkeresésére – köteles adatot szolgáltatni a katonai szolgálat tervezését és teljesítését
befolyásoló, a 4. melléklet a)–f ) és t) pontjában meghatározott adatairól.

20. Bejelentési kötelezettség
37. §

(1) A hadköteles a 36. § szerinti adatszolgáltatást követően az abban foglalt adatokat érintő változást a rá vonatkozó
behívhatósági korhatár betöltéséig bejelenti, valamint haladéktalanul bejelenteni köteles a 4. melléklet r) pont
rg) alpontja szerinti félbeszakítási ok megszűnését.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem terheli azt a hadkötelest, aki a szolgálat teljesítése alóli
felmentéséről értesítést kapott.
(3) A hadköteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a sorozó központnak jelenti be a változást követő 8 napon
belül írásban vagy – személyes megjelenés esetén – szóban. A változások bejelentéséhez csatolni kell, személyes
megjelenés esetén pedig be kell mutatni a megfelelő okiratot vagy annak hiteles másolatát.

21. Megjelenési kötelezettség
38. §

(1) A hadkötelesnek a sorozó központ felhívására a megjelölt helyen és időben meg kell jelennie adatainak ellenőrzése
és egyeztetése, katonai alkalmasságának megállapítása, orvosi vizsgálat, valamint gyógykezelés céljából.
(2) A rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság
elbírálásával összefüggő orvosi, szakorvosi vizsgálatnak köteles magát alávetni, és e célból a sorozó központ,
a sorozóbizottság vagy a járási hivatal vezetője által meghatározott gyógyintézetben és időpontban megjelenni.
(3) A hadköteles a sorozó központ felhívására köteles megjelenni a katonai okiratok átvétele illetve visszaadása céljából.
A hadköteles az okiratok átvételét, megőrzését és visszaadását nem tagadhatja meg.
(4) Aki megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, azt a sorozó központ vezetőjének határozata
alapján a rendőrség elővezeti.

22. Személyes kötelezettség teljesítése a kötelezett akadályoztatása esetén
39. §		
Ha a hadköteles a 36. § vagy a 38. § (1)–(3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésében akadályoztatva van,
helyette közeli hozzátartozója a rokonsági fok igazolásával, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is
teljesítheti – az akadályoztatás okának megjelölésével – a bejelentési kötelezettséget.

VII. Fejezet
A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
23. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
40. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadköteles katonák szolgálati viszonyának
és személyazonosságának igazolására szolgáló katonai igazolványának kiadása céljából a 10. melléklet szerinti
adatokat kezeli a hadkötelezettség bevezetésétől a hadkötelezettség megszűnését követő 5 évig.
(2) A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:
a)
a katonai igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet c)–h) pontja szerinti adatokat,
b)
a hadköteles katona katonai szervezetének megnevezését, a szervezet bélyegzőlenyomatát,
c)
a katonai igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d)
a katonai igazolvány kiállításának időpontját,
e)
a kiállító katonai szervezet megnevezését, bélyegzőlenyomatát, vezetőjének aláírását, és
f)
a katonai igazolvány megnevezést.
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(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a katonai igazolványokról
a)
az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és
a (2) bekezdés c)–e) pontja szerinti adatokat tartalmazza,
b)
a hadkötelezettség megszűnését követő 5 év elteltével a (2) bekezdés b)−f ) pontja szerinti adatokról
– a kiállító katonai szervezet bélyegzőlenyomata és vezetőjének aláírása kivételével –, valamint az igazolvány
megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjáról nyilvántartást vezet.
(4) A hadköteles katona szolgálati beosztása szerint illetékes katonai szervezet a kiadott katonai igazolványokról
a hadkötelezettség fennállása idején nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés c)–e) pontja
szerinti adatokat tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

24. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői és közalkalmazotti igazolvány kiadásával kapcsolatos
adatkezelés
41. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédek szolgálati viszonya fennállásának
igazolására szolgáló szolgálati igazolványának, valamint a Honvédség személyi állományába tartozást igazoló
kormánytisztviselői és közalkalmazotti igazolvány kiadása érdekében a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli
a Honvédséggel fennálló szolgálati, kormánytisztviselői és közalkalmazotti jogviszony létrejöttétől a jogviszony
megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig.
(2) A szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselői és a közalkalmazotti igazolvány tartalmazza
a)
az igazolvány megnevezését,
b)
az igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet e)–h) pontjai szerinti adatokat,
c)
az igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d)
az igazolvány kiállításának dátumát,
e)
az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f)
Magyarország címerét,
g)
a Honvédség emblémáját, és
h)
a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot.
(3) A (2) bekezdés a), b), e) és h) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az igazolványokról
a)
az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és
a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat tartalmazza,
b)
a jogviszony megszűnését követő 5 év elteltével nyilvántartást vezet, amely a (2) bekezdés a), c) és d) pontja
szerinti, valamint az igazolvány megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjára vonatkozó adatokat
tartalmazza.
(5) A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében az igazolványokról a jogviszony fennállása alatt
nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
(6) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

25. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
42. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a tényleges állományból nyugállományba
helyezett személyek a Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására
szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának kiadása céljából e személyek a 10. melléklet szerinti adatait kezeli
a jogosultság fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig.
(2) A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza
a)
a katonai nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet e)–i) pontja szerinti adatokat,
b)
a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
c)
a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,
d)
a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e)
Magyarország címerét,
f)
a Honvédség emblémáját, és
g)
a katonai nyugdíjas igazolvány megnevezést.
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(3) A (2) bekezdés a), d) és g) pontja szerinti adatokat a katonai nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is
tartalmazza.
(4) A szolgálati járandóságban részesülő nyugállományú katona jogállásához kapcsolódó jogosultságait a katonai
nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.
(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a katonai nyugdíjas igazolványokról
a)
az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és
a (2) bekezdés b), c) és g) pontja szerinti adatokat tartalmazza,
b)
az (1) bekezdés szerinti jogosultság megszűnését követő 5 év elteltével nyilvántartást vezet, amely
a (2) bekezdés b), c) és g) pontja szerinti, valamint a katonai nyugdíjas igazolvány megsemmisítésének,
érvénytelenítésének időpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.
(6) A katonai igazgatás területi szervei az illetékességi területükön lakóhellyel rendelkezők tekintetében a katonai
nyugdíjas igazolványokról a jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezetnek, amely az (1) bekezdés és
a (2) bekezdés b), c) és g) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

26. Az ideiglenes szolgálati igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
43. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség hivatásos, szerződéses és
önkéntes tartalékos katona állománya részére kiadott, a szolgálati viszony igazolására szolgáló ideiglenes szolgálati
igazolványok központi nyilvántartása céljából e személy a 10. melléklet a), b), e), f ) és j) pontja szerinti adatait kezeli
az ideiglenes szolgálati igazolvány kiadásától a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig.
(2) Az ideiglenes szolgálati igazolvány tartalmazza:
a)
az ideiglenes szolgálati igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet e)–g) pontja szerinti adatokat,
b)
Magyarország címerét,
c)
a Honvédség emblémáját,
d)
az ideiglenes szolgálati igazolvány megnevezést,
e)
a „hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos katona” feliratot,
f)
az ideiglenes szolgálati igazolvány egyedi azonosítóját,
g)
az ideiglenes szolgálati igazolvány érvényességének idejét,
h)
az ideiglenes szolgálati igazolvány kiállításának dátumát,
i)
a kiállító szervezet megnevezését, és
j)
a kiállító személyügyi szerv bélyegzőlenyomatát.
(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az ideiglenes szolgálati igazolványról
a)
az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és
a (2) bekezdés d)−i) pontja szerinti adatokat tartalmazza,
b)
a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 év elteltével nyilvántartást vezet,
amely a (2) bekezdés d)−i) pontja szerinti adatokat, valamint az ideiglenes szolgálati igazolvány
megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.
(4) A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében, valamint a katonai igazgatás területi
szervei az ideiglenes szolgálati igazolványról a szolgálati viszony fennállása alatt nyilvántartást vezetnek, amely
az (1) bekezdés és a (2) bekezdés d)−i) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

27. Hatósági és ellenőri igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hatósági és ellenőri tevékenységek
végrehajtására kijelölt állomány ez irányú jogosultságának igazolására szolgáló igazolványának kiadása céljából
a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli a jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig.
(2) A hatósági és ellenőri igazolvány tartalmazza
a)
a hatósági és ellenőri igazolvány megnevezést,
b)
a hatósági és ellenőri igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet f )–h) pontjai szerinti adatokat,
c)
a hatósági és ellenőri igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d)
a hatósági és ellenőri igazolvány kiállításának dátumát,
e)
a hatósági és ellenőri igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
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f)
Magyarország címerét,
g)
a Honvédség emblémáját,
h)
a hatósági vagy ellenőrzési jogkört gyakorló személy hatáskörét megalapozó jogszabályi hivatkozást,
i)
a hatáskör megnevezését, és
j)
a hatáskör gyakorlójának megnevezését.
(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hatósági és ellenőri igazolványról
a)
az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és
a (2) bekezdés a), c), d), e) és h)−j) pontja szerinti adatokat tartalmazza,
b)
a hatósági és ellenőri tevékenység végrehajtására vonatkozó jogosultság megszűnését követő 5 év elteltével
nyilvántartást vezet, amely a (2) bekezdés a), c), d), e) és h)−j) pontja szerinti adatokat, valamint a hatósági
és ellenőri igazolvány megsemmisítésének vagy érvénytelenítésének időpontjára vonatkozó adatokat
tartalmazza.
(4) A honvédségi szervezet a szolgálati viszony fennállása alatt, valamint a hatáskör gyakorlója a jogosultság időtartama
alatt a hatósági és ellenőri igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a), c), d), e) és
h)−j) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

28. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos adatkezelés
45. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédek részére a katonai cselekmények
időszakában, valamint Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített
szolgálat időszakában az azonosítás és segítségnyújtás biztosítása érdekében a személyi igazolójegy kiadása
céljából e személyek 10. melléklet b), f ) és j) pontja szerinti adatait, továbbá társadalombiztosítási azonosító jelét,
vércsoportját és RH faktorát kezeli a szolgálati viszony kezdetétől annak megszűnését vagy megszüntetését követő
5 évig.
(2) A személyi igazolójegy tartalmazza
a)
a személyi igazolójegy birtokosa nevét és a 10. melléklet j) pontja szerinti adatot,
b)
a HUNGARY feliratot, és
c)
a személyi igazolójegy birtokosa vércsoportját és RH faktorát.
(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a személyi igazolójegyről annak kiadásától
a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés
szerinti adatokat valamint a személyi igazolójegy kiállításának dátumát tartalmazza.
(4) Az állományilletékes katonai szervezet a saját állományába tartozóknak kiadott személyi igazolójegyről annak
kiadásától a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés
szerinti adatokat valamint a személyi igazolójegy kiállításának dátumát tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

29. Adatszolgáltatás a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos
nyilvántartásokból
46. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve – erre vonatkozó írásbeli kérelemre –
az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból adatot szolgáltat a honvédségi szervezetek részére
az igazolványok igénylésével, biztosításával kapcsolatos feladataik végrehajtása céljából a Honvédség központi
személyügyi szervének vezetője engedélyével.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatások további feltétele, hogy az adatszolgáltatást kérő szerv igazolja
az általa kért adatok tekintetében az adatkezelés célját és adatkezelési jogosultságát.

55366

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 102. szám

VIII. Fejezet
A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS ÉS
ADATSZOLGÁLTATÁS
30. Gazdasági és anyagi szolgáltatás adatainak nyilvántartása
47. §

(1) A honvédelem feladatainak végrehajtása körében az igénybevevő igényének teljesítése érdekében az igénybevétel
tervezéséhez szükséges adatokról a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint
a katonai igazgatási központ nyilvántartást vezet a Kormány rendeletében meghatározott ingatlanokról, technikai
eszközökről és szolgáltatásokról. Az ingatlanokról és szolgáltatásokról nyilvántartható adatokat a 11. melléklet,
a technikai eszközökről nyilvántartható adatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokba történő betekintést, az azokból történő adatszolgáltatást a honvédségi
szervezetek részére a honvédelmi feladataik végrehajtásához szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség tervezése, igénylése, igénybevétele céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyez.

31. Adatszolgáltatás a gazdasági és anyagi szolgáltatások nyilvántartásához
48. §

(1) A honvédelem feladatainak végrehajtása érdekében az igénybevétel tervezéséhez a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresése alapján a törvényben meghatározott adatkörben
adatszolgáltatást teljesít a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv és a hajózási hatóság.
(2) A katonai igazgatási központ megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a 11. és a 12. mellékletben
meghatározott adatokról
a)
a gazdasági és anyagi szolgáltatásra törvényben meghatározottak szerint kötelezett ingatlan, szolgáltatás,
technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni jogosult, és
b)
a járási hivatal vezetője az illetékességi területén lévő ingatlanokra és szolgáltatásokra vonatkozóan
a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása alapján.

49. §		
Az adatszolgáltatás során – a rendkívüli állapot és szükségállapot időszakán kívül – nem kérhető a szolgáltatásra
kötelezettől az üzletvitelével kapcsolatos olyan adat, amely nem függ össze a szolgáltatás teljesítésével. Nem
kérhetők különösen
a)
a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,
b)
a hitel- és tőkekapcsolatokra vonatkozó,
c)
az adózással összefüggő pénzügyi mutatókra vonatkozó,
d)
a jogvédelem alá eső szellemi alkotásokra vonatkozó,
e)
a szerződéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó, és
f)
a kártalanítással össze nem függő bér- és társadalombiztosítási
adatok.
50. §

(1) A nyilvántartott adatokat a nyilvántartásból törölni kell, ha a honvédelmi feladat végrehajtásához
az adatszolgáltatásra kötelezett ingatlanra, szolgáltatásra, technikai eszközre a továbbiakban már nincs szükség.
(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett bejelentése alapján kell törölni az adatokat, ha
a)
az ingatlannal, szolgáltatással már nem rendelkezik, vagy
b)
a technikai eszközt időközben forgalomból kivonták vagy azzal már nem rendelkezik.

51. §		
Az e fejezet szerinti adatszolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.

IX. Fejezet
ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS
52. §

(1) A III−V. fejezet, valamint a VII. és VIII. fejezet szerinti nyilvántartásokból teljesített valamennyi adatszolgáltatásról
az adattovábbítások jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából a nyilvántartást vezető
szerv nyilvántartást vezet

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 102. szám

55367

a)
b)
c)

a szolgáltatott adatok körének,
az adatigénylő nevének és címének,
az adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak és adatkezelési célnak, valamint az adatszolgáltatás
időpontjának, továbbá
d)
az adatszolgáltatást végző azonosító adatainak
feltüntetésével.
(2) Az adattovábbítási nyilvántartásból adatokat igényelhet:
a)
az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából a nyilvántartást vezető szervének irányításáért felelős
szerv,
b)
a törvényességi felügyelet gyakorlása során az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából
az ügyészség,
c)
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
d)
az adatokkal való visszaélésre utaló bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint büntetőeljárás
lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, és
e)
szakmai irányítási és ellenőrzési feladatainak teljesítése céljából a Honvédség adatvédelmi szakmai irányítását
és felügyeletét ellátó szerve.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás térítésmentes.

X. Fejezet
KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG
32. Előzetes alkalmasság megállapítása
53. §		
A hadköteles nyilvántartásban a kiképzett tartalékos egészségi alkalmassága a hivatásos, a szerződéses vagy
az önkéntes tartalékos szolgálati viszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor érvényes, a személyügyi
nyilvántartásban szereplő egészségügyi alkalmassága alapján kerül folyamatosan rögzítésre.
54. §

(1) A sorozás előkészítése érdekében a sorozó szak-főorvos már békeidőszakban
a)
a behívhatósági korhatárt be nem töltött kiképzett tartalékosok és potenciális hadkötelesek előzetes
egészségi alkalmasságát
aa)
a sorkatonai szolgálatból leszerelés időpontjában érvényes egészségi alkalmasság alapján,
ab)
ha a hadköteles korú katonai szolgálatra tervezhető személy egészségi alkalmassága 2005. január 1.
előtti sorozás alkalmával megállapításra került, annak eredménye alapján, valamint
ac)
a 32. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján, és
b)
a katonai szolgálatra tervezhető hadkötelesek előzetes egészségi alkalmasságát a 29. § (5) bekezdése, a 32. §
(1) bekezdés g) pontja, a 36. §, a 37. § (1) bekezdése és az 53. §-a szerint rendelkezésre álló adatok alapján
állapítja meg.
(2) Az előzetes egészségügyi alkalmasság vizsgálata során megállapítható fokozatok:
a)
sorozásra tervezhető,
b)
katonai szolgálatra várhatóan alkalmatlan, vagy
c)
sorozás alól mentes.
(3) Békeidőszakban az előzetes alkalmasság megállapításához a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve kizárólag saját bázisán biztosít hozzáférést a hadköteles nyilvántartáshoz a sorozó
szak-főorvos részére.

33. Sorozás alóli mentesítés
55. §

(1) A hadkötelezettség bevezetését követően a sorozó szak-főorvos – szakorvosi igazolás alapján – az 54. § (2) bekezdés
c) pontja szerint tett javaslatára a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve határozatban
állapítja meg a sorozás alóli mentesítését annak a hadkötelesnek, aki
a)
mozgásképtelen,
b)
önmaga ellátására képtelen,
c)
szellemi fogyatékossága vagy elmebetegsége miatt magatehetetlen,
d)
siket, néma vagy siketnéma, nagyothalló vagy beszédfogyatékos,
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e)
vak, vagy egyik szeme hiányzik, vagy
f)
akinek bármelyik végtagja teljesen működésképtelen vagy hiányzik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hadkötelesnek írásban kézbesíteni kell.

34. Sorozás
56. §		
Sorozásra kell tervezni azt a hadkötelest,
a)
akinek a katonai szolgálatra történő behívását tervezik és egészségi alkalmassága még nem került
megállapításra, vagy
b)
aki fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be és nem töltötte be a rá
vonatkozó behívhatósági korhatárt.
57. §

(1) A hadkötelesnek – az 55. és a 60. §-ban foglalt esetet kivéve – sorozás céljából meg kell jelennie a sorozó központ
felhívásában megjelölt helyen és időben.
(2) A sorozáson megjelenő hadköteles az egészségi alkalmasságának megállapításához a sorozó központ felhívásában
meghatározott orvosi igazolást köteles magával vinni és a sorozóbizottságnak bemutatni.

58. §

(1) A sorozást első- és másodfokú sorozóbizottság végzi.
(2) Az elsőfokú sorozóbizottság elnöke a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője
által kijelölt katona, tagja
a)
a 60. §-ban foglalt esetben a belgyógyász sorozó szakorvos,
b)
a hadköteles személyes megjelenéssel történő sorozása esetén a belgyógyász és a sebész sorozó szakorvos,
valamint a pszichológus.
(3) Az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője igényének megfelelően a sorozás helye szerinti
település alapján illetékes járási hivatal vezetője által határozatban kijelölt kisegítő személyek vesznek részt.
(4) Az elsőfokú sorozóbizottság orvos tagjait a sorozó központ vezetőjének megkeresése alapján az orvost
foglalkoztató egészségügyi intézet vezetője, illetve a sorozás helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási
szerv jelöli ki.
(5) Az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a beosztás tervezésével kapcsolatos véleményezési joggal részt vesznek
a hadköteleseket fogadó katonai szervezetek képviselői, valamint véleményezési joggal részt vehet a hadköteles
bejelentett lakóhelye szerinti polgármester képviselője.
(6) A másodfokú sorozóbizottság elnöke a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt katona, tagja a Honvédség központi
egészségügyi szervezetének alkalmasság-vizsgáló orvosa, pszichológusa és a sorozó központ sorozó szak-főorvosa.
(7) A másodfokú sorozóbizottság munkájában a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének
vezetője által kijelölt kisegítő személyek vesznek részt.

59. §

(1) A sorozóbizottság az egészségi állapot alapján dönt a hadköteles katonai alkalmasságának fokozatáról, a személyi
adottságok és a képzettség figyelembevételével megállapítja a tervezett beosztását, a behívás tervezett idejét és
helyét.
(2) A sorozáskor megállapítható katonai alkalmassági fokozatok: „katonai szolgálatra alkalmas”, „katonai szolgálatra
ideiglenesen alkalmatlan” és „katonai szolgálatra alkalmatlan”.
(3) Ha a sorozáskor a hadköteles katonai alkalmassági fokozatát múló jellegű fogyatékossága vagy betegsége miatt
nem lehet megállapítani, a sorozóbizottság a gyógyulás várható időpontjáig, de legfeljebb egy év időtartamra
a „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” fokozatba helyezi.
(4) Az ideiglenesen alkalmatlanná minősítés legfeljebb két egymást követő esetben ismételhető meg, ezt követően
a hadköteles katonai alkalmasságát véglegesen el kell bírálni.

60. §

(1) Az első fokú sorozóbizottság a sorozó szak-főorvos 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslata, valamint a 29. §
(5) bekezdése, a 32. § (1) bekezdés g) pontja, a 36. §-a, a 37. § (1) bekezdése és az 53. §-a szerint rendelkezésre álló
adatok alapján, személyes megjelenés nélkül sorozza a 27. § szerinti hadkötelest.
(2) Az alkalmasság-megállapítás időpontja előtt 8 nappal az (1) bekezdés szerinti hadkötelest a sorozóbizottság írásban
tájékoztatja a sorozás tervezett időpontjáról.
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61. §
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(1) A sorozóbizottság a sorozás eredményéről határozatot hoz, amelyet a hadkötelesnek írásban is kézbesíteni kell.
(2) Az elsőfokú sorozóbizottság határozata ellen a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez
benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat hadköteles részére való kézbesítésétől számított
8 napon belül lehet benyújtani. E határidő jogvesztő. Fellebbezésnek csak a határozat katonai szolgálatra való
alkalmasság megállapítására vonatkozó része ellen van helye.
(3) A fellebbezést a másodfokú sorozóbizottság bírálja el. A jogerős másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatára
irányuló keresetlevél benyújtásának a katonai szolgálat teljesítésére nincs halasztó hatálya, de a hadköteles
a keresetlevélben a behívás elhalasztását kérheti.
(4) A sorozóbizottság jogerős határozata a hadkötelezettség megszűnésével vagy a hadköteles katonai
szolgálatteljesítési kötelezettsége felső korhatárának elérésével veszíti hatályát.
(5) Besorozott az a hadköteles, akinek a katonai szolgálatra való alkalmasságát megállapították és katonai szolgálatra
alkalmas fokozatot kapott.

62. §		
A hadköteles a rá vonatkozó behívhatósági korhatár eléréséig kérheti a katonai szolgálatra való egészségi
alkalmasságának újbóli megállapítását, ha egészségi állapotában az alkalmasságát érintő változás állt be.
A kérelemhez csatolni kell az egészségi állapot megváltozását tanúsító orvosi igazolást. A kérelmet a Honvédség
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve bírálja el a sorozó szak-főorvos javaslatának ismeretében.
63. §		
A sorozó központ ismételten sorozásra rendeli azt a katonai szolgálatra tervezhető hadkötelest,
a)
akinek a katonai szolgálatát egészségi okból félbeszakították, a szolgálat folytatásának megkezdése előtt,
b)
aki az egészségi állapotában történt változás miatt a katonai szolgálatra való alkalmasságának újbóli
megállapítását kérte és a csatolt orvosi igazolás alapján a sorozó központ parancsnoka a kérelmének helyt
adott,
c)
aki a sorozáson „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” minősítést kapott és a minősítéstől számított
legalább 1 év elteltével,
d)
aki a sorozásról távol maradt, és
e)
akit egészségi okból a bevonulás napján a bevonulási helyről elbocsátottak.
64. §		
A sorozás lebonyolításához, a hadköteles nyilvántartás egyeztetéséhez és ellenőrzéséhez megfelelően berendezett
helyiséget a sorozó központ megkeresése alapján a polgármester biztosítja.

XI. Fejezet
HONVÉDELMI BÍRSÁG
65. §

(1) A fővárosi és a megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) honvédelmi bírságot szab ki,
a)
ha valaki a hadkötelezettség teljesítésével összefüggésben elrendelt orvosi vizsgálatnak nem veti alá magát,
b)
ha a hadköteles a katonai igazolványát vagy a behívó parancsát másra átruházza, más őrizetére bízza,
biztosítékul adja vagy külföldre viszi, az arra jogosult személy felszólítására nem mutatja fel,
c)
ha valaki a talált katonai igazolványt vagy behívó parancsot a katonai igazgatás szervének vagy
a rendőrségnek 5 napon belül nem szolgáltatja be,
d)
ha a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a technikai
eszköz igénybevételéről szóló határozat átvételét megtagadja,
e)
ha valaki a honvédelmi célból kijelölt ingatlannal, ingóval, szolgáltatással kapcsolatban elrendelt
adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, vagy azokkal kapcsolatos
karbantartási kötelezettségét elmulasztja, vagy
f)
ha valaki a nála lévő hadiruházatot, katonai felszerelési tárgyat a rendeltetésétől eltérő célra használja vagy
másnak használatra átadja.
(2) A kormányhivatal a honvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárást a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szervének, a megyei védelmi bizottság elnökének vagy a polgármesternek a kezdeményezése
alapján folytatja le.
(3) A honvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a (2) bekezdés alapján kezdeményezésre jogosult indítványára
a kormányhivatalhoz történt megérkezésétől számított negyvenöt napon belül, de legkésőbb a jogsértés
bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg.
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66. §

(1) A honvédelmi bírság legkisebb összege százezer forint, legmagasabb összege hárommillió forint, természetes
személy esetében háromszázezer forint.
(2) A honvédelmi bírság összegét a kormányhivatal a törvényi keretek között a honvédelmi érdek sérelmének vagy
veszélyeztetettségének nagyságával arányosan, a jogsértés súlyához és ismétlődéséhez igazodva állapítja meg.
(3) A honvédelmi bírság kiszabása nem mentesít a kötelezettség teljesítése alól.
(4) A honvédelmi bírság ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén újra kiszabható.
(5) A kormányhivatal az eljárás kezdeményezésére jogosult értesítése alapján a honvédelmi bírság megfizetése alól
mentesíti azt, aki a kötelezettségének az annak kiszabását elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig önként eleget
tett. Ebben az esetben a kormányhivatal a határozatot visszavonja.

67. §

(1) A honvédelmi bírság összegét a kiszabását elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül
kell befizetni.
(2) A honvédelmi bírság megfizetésére a kormányhivatal a teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre
legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a megfizetésre kötelezett hitelt érdemlően igazolja, hogy
számára a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes összeg
megfizetése azonnal esedékessé válik.
(3) A honvédelmi bírság befizetési határidejének elmulasztását követő nyolc napon belül a kormányhivatal
a végrehajtás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot. Ha a bírságfizetésre
kötelezett a végrehajtás elrendelését követően a honvédelmi bírság befizetését hitelt érdemlően igazolja, a hatóság
nyolc napon belül intézkedik a végrehajtás megszüntetéséről.
(4) A jogerősen kiszabott és be nem fizetett honvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

XII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
35. Felhatalmazások
68. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a)
jelölje ki a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezetét valamint állapítsa meg annak feladat- és
hatásköreit,
b)
állapítsa meg a katonai szolgálattal összefüggő hatósági bizonyítvány kiadásának szabályait,
c)
állapítsa meg a meghagyással kapcsolatos eljárásnak és a meghagyásba bevont szervek besorolásának
a szabályait,
d)
jelölje ki a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervét, és
e)
állapítsa meg a 11. § (3) bekezdés szerinti feladatokra és azok ellátására vonatkozó szabályokat.
(2) Felhatalmazást kapnak a Kormány tagjai, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben
jelöljék ki az ágazatukban meghagyásba bevonható szerveket, valamint határozzák meg ágazatuk meghagyással
kapcsolatos feladatait.

36. Hatálybalépés
69. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.
(2) Az 1−68. §, a 70−75. §, a 78. § (1) és (2) bekezdése, a 80. § és az 1–14. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

37. Átmeneti rendelkezés
70. §

(1) A meghagyással kapcsolatos első adatszolgáltatást a meghagyásba kormányrendeletben kijelölt szervezetek
e törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül, az egyedileg kijelölt szervezetek a kijelölésről szóló határozat
kézhezvételét követő 30 napon belül teljesítik.
(2) Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról,
a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő
adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló
2011. évi CLXXVII. törvény szerint vezetett nyilvántartásokat 2013. július 1-jétől e törvény rendelkezései szerint kell
vezetni.
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(3) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
alapján 2013. június 30-án kezelt személyes adatokat, vezetett nyilvántartásokat 2013. július 1-jétől e törvény
rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni, nyilvántartani.

38. Módosító rendelkezések
71. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 1. számú melléklet 1. pontja
a következő 1.11. alponttal egészül ki:
(A szociális és más ellátások közül adómentes:)
„1.11. a honvédek jogállásáról szóló törvényben meghatározott kiegészítő rokkantsági támogatás és kiegészítő
hozzátartozói támogatás.”
72. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 16. §-a a következő
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a Hjt. hatálya alá tartozók esetében a 15/A. §-ban foglaltakat is alkalmazni
kell.”
73. §

(1) A Hvt. 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgáltatások igénybevételét elrendelheti)
„c) a törvényben meghatározott esetben és feltételek szerint a katonai igazgatás területi szervének vezetője,
továbbá a (6) bekezdés szerinti esetben a lőtér és a gyakorlótér működtetéséért felelős parancsnok [a továbbiakban
az a)−c) pontban felsoroltak együtt: igénybevételi hatóság].”
(2) A Hvt. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére biztosított technikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatás
elrendelésére a katonai igazgatás területi szervének vezetője, lőterek és gyakorlóterek biztonságos használatához
szükséges korlátozások elrendelésére pedig a lőtér és gyakorlótér működtetéséért felelős parancsnok jogosult.”
(3) A Hvt. 27. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A helyi védelmi bizottság testületi szerv. A helyi védelmi bizottság elnöke a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) vezetője, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni védekezés
tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy, a honvédelmi
feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona. Tagjai
az elnökön és az elnökhelyettesen kívül:]
„e) a helyi védelmi bizottság titkára.”
(4) A Hvt. 40. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Honvédség hadrendje szerinti szervezeteknél munkavállaló kizárólag közhatalmi, irányítási, ellenőrzési
és felügyeleti hatáskör-gyakorlással közvetlenül össze nem függő munkakörben foglalkoztatható. Nem
Magyarországon települő honvédségi szervezet szolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt nem igénylő
munkakörében közalkalmazott is foglalkoztatható.”
(5) A Hvt. 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlannal határos,
az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó jogi személy vagy ennek többségi befolyásával működő
gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő közterületi ingatlan honvédelmi érdekkel
összefüggő, honvédségi szervezet általi, indokolt és szükséges mértékű használatát a honvédségi szervezet erre
irányuló igénybejelentése alapján – a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban – ingyenesen
kell biztosítani.”
(6) A Hvt. 55. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a (3) bekezdés szerinti műveletet folytató többnemzeti katonai szervezet műveleti utasítása,
harctevékenységi előírásokat tartalmazó dokumentuma és az ezek alapján kiadott parancsok szerint
harctevékenységet kell végezni, a fegyverhasználat és más kényszerítő eszközök alkalmazása során ezen
dokumentumoknak a hazai jogszabályokban nem szabályozott előírásait is érvényesíteni kell. A fegyverhasználat
kilátásba helyezését tartalmazó szóbeli és írásbeli figyelmeztetést −céljától függően − lehetőleg az ellenség vagy
a helyi lakosság nyelvén kell megtenni.”
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(7) A Hvt. 39. alcíme a következő 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A. § (1) Műveleti területen végzett katonai tevékenység során a katona, amennyiben azt a műveletet folytató
többnemzeti katonai szervezet műveleti utasítása, harctevékenységi előírásokat tartalmazó dokumentuma
megengedi, az abban foglaltak szerint, a nemzetközi jog normáival összhangban testi sérülés okozására alkalmas
kényszerítő eszközt is használhat, azonban annak használata nem irányulhat az emberi élet kioltására.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során nem minősül lőfegyverhasználatnak a gumilövedék, a pirotechnikai eszköz,
a könnygázgránát, az elfogó háló lőfegyverrel vagy az e célra szolgáló egyéb kilövő eszközzel történő célba
juttatása.”
(8) A Hvt. 81. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„f ) a honvédségi munkavállalók munkabérének folyósítását, jutalmazását, a honvédségi munkavállalóknak és
közeli hozzátartozóiknak nyújtható juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások rendszerét és
feltételeit, továbbá a honvédségi munkavállalóknak és a kormánytisztviselőknek nyújtott üdültetés, pihentetés,
szociális és a kegyeleti gondoskodás, az étkezési, valamint a lakhatási támogatások körét, a jogosultság feltételeit
és rendjét, továbbá a külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő honvédségi munkavállalók
és kormánytisztviselők részére nyújtható juttatások, költségtérítések megállapításának, kifizetésének és
elszámolásának rendjét,”
(9) A Hvt. 81. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„q) a lő- és gyakorlóterek biztonságos használatához szükséges korlátozások elrendelésének és az e körben
felmerülő károk megtérítésének részletes szabályait.”
74. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A honvédségi szervezetnél beosztást betöltő, az Egyetemen megbízási szerződéssel foglalkoztatott
óraadó oktatókat az Egyetem katonai alap- és mesterképzési szakjainak akkreditációja során teljes munkaidőben
foglalkoztatott oktatóként kell figyelembe venni.”
75. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (7) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A gyermek, tanuló adatai közül)
„h) a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve részére a honvédelemért felelős miniszter által fenntartott
köznevelési intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek adatai közül az őket megillető jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése céljából a (4) bekezdés d) és e) pontja szerinti adat,”
(továbbítható.)
76. §

(1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 23. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni)
„e) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó hivatásos és szerződéses katonát.”
(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 25. § alkalmazásában megváltozott munkaképességűnek kell tekinteni
a) azt a személyt is, aki a 30. § (4)–(5) bekezdése vagy a 32. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban vagy
rokkantsági ellátásban részesül, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de
legkésőbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig,
b) a rokkantsági járadékban részesülő személyt is a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig,
c) a 33. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részesülő személyt is a felülvizsgálat alapján hozott döntés
jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig,
d) azt az a)–c) pont alá nem tartozó személyt is, akinek a foglalkoztatása alapján a munkáltató 2012 decemberében
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásban részesült,
a 26/A. § szerinti hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de legkésőbb 2013. december 31-éig.”
(3) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény a következő 38/A. §-sal egészül ki:
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„38/A. § E törvénynek a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvénnyel megállapított 23. § (2) bekezdés e) pontját 2013.
január 1-jétől kell alkalmazni.”
77. §

(1) A Hjt. 7. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A jogorvoslat módjára és határidejére a munkáltatói döntésben utalni kell. Ha törvény alapján bírósági
eljárásnak van helye, a jogorvoslatról való tájékoztatásnak tartalmaznia kell az eljáró bíróság és az alperes
megnevezését, a jogorvoslat előterjesztésére nyitva álló határidőt, valamint azt a felhívást, hogy a keresetlevelet
vagy a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a határidő végéig postára kell adni. Ha a határidő jogvesztő,
a felhívásnak arra is ki kell terjednie, hogy a keresetlevélnek a határidő végéig a bírósághoz vagy az intézkedésre
jogosult első fokú hatósághoz meg kell érkeznie.”
(2) A Hjt. 31. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy állományba
vételéről a munkáltatói jogkört gyakorló – az öregségi nyugdíjnak, korhatár előtti ellátásnak vagy a szolgálati
járandóságnak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.)
83/C. § (1) bekezdése, illetve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról
és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenytv.) 11. § (1) bekezdése szerint
történő szüneteltetés érdekében, az érintett személy nevének és társadalombiztosítási azonosító jelének
megküldésével – haladéktalanul értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.”
(3) A Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az állomány tagja)
„d) az NKE-n vagy a miniszter fenntartása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési
intézményben (a továbbiakban együtt: nem katonai oktatási intézmény) történő szolgálatteljesítésre,”
(vezényelhető.)
(4) A Hjt. 48. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeg megállapítása során alkalmazni kell a Kenytv. 20. §-át.”
(5) A Hjt. 53. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„53. § (1) Az állomány tagja nem katonai oktatási intézményben vezényléssel teljesít szolgálatot. Az állomány
tagja oktatói, tudományos kutatói vagy pedagógus munkakörbe akkor vezényelhető, ha megfelel a nemzeti
felsőoktatásról vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott feltételeknek, továbbá az oktatáshoz,
neveléshez szükséges naprakész ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik.
(2) A rektor vagy az intézményvezető hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetői megbízás a vezényléssel válik
érvényessé.
(3) A vezénylés indokolás nélkül a rektor vagy az intézményvezető előzetes értesítése mellett megszüntethető. Meg
kell szüntetni a vezénylést, ha az állomány tagja az oktatói, a tudományos kutatói vagy a pedagógus munkakörben
nem foglalkoztatható tovább.
(4) A vezénylésre alkalmazni kell az 50. § (2)−(6) bekezdését. A miniszter az 50. § (2) bekezdésének NKE-t érintő
alkalmazása előtt kikéri az NKE Fenntartói Testületének véleményét.”
(6) A Hjt. 62. § (2) bekezdés e) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A szolgálati viszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha)
„e) a tiszti vagy az altiszti állománycsoport legalacsonyabb szintű, általános előmeneteli rendbe tartozó
beosztásában (a továbbiakban: kezdő beosztás) szolgálatot teljesítő hadnagy vagy őrmester a kötelező várakozási
idő leteltekor teljesítményértékelése alapján nem léptethető elő,”
(7) A Hjt. 68. § (1) bekezdés n) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E törvény erejénél fogva szűnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya)
„n) az a)–m) pontban nevesített eseteken kívül, ha e törvény azt kifejezetten elrendeli.”
(8) A Hjt. 73. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A szerződéses állomány tagja köteles visszafizetni az utolsó szerződés módosításkor kifizetett szerződéshosszabbítási díj teljes összegét, ha szolgálati viszonya a vállalt szolgálati idő letöltése előtt az 59. § (1) bekezdés
c) pontja, (2) bekezdés a) vagy e) pontja, a 62. § (1) bekezdés c) vagy e) pontja, (2) bekezdés a), c), g) pontja, vagy
a 68. § (1) bekezdés b)−n) pontja szerint megszűnik. Az utolsó szerződés módosításkor kifizetett szerződéshosszabbítási díj teljes összegét köteles visszafizetni az a korábbi szerződéses katona is, akit az 59. § (1) bekezdés
e) pontja szerint hivatásos állományba vettek, azonban a hivatásos szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés
c) pontja, (2) bekezdés a) vagy e) pontja, a 62. § (1) bekezdés c) vagy e) pontja, (2) bekezdés a), c), g) pontja vagy
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a 68. § (1) bekezdés b)−n) pontja szerint szűnik meg úgy, hogy a hivatásos szolgálati viszonyának időtartama nem
éri el az utolsó szerződés-hosszabbításakor vállalt szolgálati idő kétszeresét.”
A Hjt. 77. § (1)−(3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az állomány tagja szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot. A szolgálati
beosztásokat, az azokhoz kapcsolódó előmeneteli rendet és a rendszeresített rendfokozatot jogszabály állapítja
meg. A kezdő beosztásokat valamint az általános előmeneteli rendbe tartozó, jogszabályban meghatározott
szolgálati beosztásokat kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásként kell rendszeresíteni. Ahol e törvény
rendszeresített rendfokozatot említ, azon a kettős rendfokozattal rendszeresített beosztások esetén a magasabb
rendfokozatot kell érteni. A kettős rendfokozattal rendszeresített beosztások esetén az állomány tagja által viselt
és a rendszeresített rendfokozat eltérhet egymástól. A szolgálati beosztásokat, a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó
alapvető követelményeket munkaköri jegyzékben, állománytáblában rögzíteni kell.
(2) A Honvédség állományába tartozó, de a Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltő személy a 46−48. §
szerinti feltételeknek való megfelelés esetén a 42. § (1) bekezdés b) pontja szerint rendelkezési állományba
áthelyezhető és meghatározott időre rendelkezési állományban tartható.
(3) Szolgálati beosztás betöltése és rendelkezési állományba helyezés nélkül is a Honvédség állományába tartozik
a szerződéses pályakezdő.”
A Hjt. 81. §-a a következő (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(7) Az (1)−(3) és az (5) bekezdés szerinti előzetes engedély megadásáról vagy elutasításáról a munkáltatói jogkört
gyakorló a szolgálati érdeket mérlegelve dönt. Nem adható engedély, ha a más kereső tevékenység ellentétes
a Honvédség feladataival vagy a szolgálat kötelességszerű, pártatlan ellátását, illetve a Honvédség tekintélyét
veszélyezteti.”
A Hjt. 83. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„83. § (1) A belátható, tervszerű előmeneteli lehetőség a hivatásos állománynál életpályát, előmenetelt,
a szerződéses állománynál pedig kiszámítható előmenetelt jelent. Az állomány előmenetelének tervezését és
rangsorolásának módját miniszteri rendelet határozza meg.
(2) Az előmenetel feltétele
a) a megfelelő betölthető magasabb beosztás,
b) a viselt rendfokozathoz előírt kötelező várakozási idő letöltése,
c) a magasabb beosztáshoz, valamint az ehhez kapcsolódó rendfokozathoz meghatározott iskolai végzettségi,
szakképzettségi, szakképesítési és egyéb munkaköri követelménynek való megfelelés, az egészségi, a pszichikai és
a fizikai, valamint a nemzetbiztonsági alkalmasság,
d) az elméleti és a gyakorlati teljesítmények alapján magasabb beosztás betöltésére való alkalmasság, valamint
a vezetői gyakorlati tapasztalat, és
e) az állomány tagjának előmeneteli rangsorolása.
(3) Ha az állomány kettős rendfokozattal rendszeresített beosztást betöltő tagjának a viselt rendfokozata eltér
a beosztáshoz rendszeresített rendfokozattól, a viselt rendfokozatához előírt kötelező várakozási idő leteltét
követően léptethető elő.
(4) A miniszter egy alkalommal az állomány tagját a kötelező várakozási idő letelte előtt eggyel magasabb
rendfokozatba előléptetheti, vagy kinevezheti, ha
a) az állomány tagja rendelkezik a (2) bekezdés a), c), d) pontja szerinti feltétellel vagy
b) az állomány tagja által viselt rendfokozat alacsonyabb, mint az általa betöltött szolgálati beosztáshoz
rendszeresített rendfokozat.”
A Hjt. 86. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„86. § (1) Általános előmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál az egyes rendfokozatokban eltölthető kötelező és
maximális, speciális előmeneteli rendbe tartozó és a legénységi beosztásoknál az egyes rendfokozathoz tartozó
kötelező várakozási időket a 4. melléklet határozza meg.
(2) A várakozási időt a rendfokozatba kinevezést vagy előléptetést tartalmazó jognyilatkozatban meghatározott
naptól kell számítani. A várakozási időbe a 30 napot meghaladó illetmény nélküli szabadság időtartama nem számít
be. A maximális várakozási idő meghosszabbodik a 46. § (1) bekezdés b) és m) pontja szerinti rendelkezési állomány
és az 57. § szerinti magasabb rendfokozatba előléptetés, kinevezés vagy alacsonyabb rendfokozattal történő
vezénylés idejével.
(3) A Honvéd Vezérkar főnöke
a) a tiszti állomány legalább főhadnagy rendfokozatot elért,
b) az altiszti állomány legalább törzsőrmesteri rendfokozatot elért,
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általános előmeneteli rendbe tartozó beosztást betöltő tagjának viselt rendfokozata szerinti maximális várakozási
idejét, annak leteltekor – az érintett beleegyezésével – rendfokozatonként legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként
legfeljebb 3 évvel szolgálati érdekből meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás időtartama alatt az állomány tagja
további értékelése alapján tervezhető előmenetelre.”
A Hjt. 102. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által évenként kiadott, az általános munkarendben foglalkoztatott
munkavállalók munkaidő-beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását szabályozó rendeletet
az állomány tagjára is alkalmazni kell.”
A Hjt. 113. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha az állomány tagja szolgálati viszonya megszűnéséig vagy megszüntetéséig több szabadságot vett igénybe
annál, mint ami időarányosan megilletné, a különbözetre kifizetett távolléti díjat köteles visszafizetni. Nem
követelhető vissza a túlfizetés az 59. § (1) bekezdés a) pontja, a 62. § (2) bekezdés g) pontja és a 68. § (1) bekezdés
a) pontja esetén.”
A Hjt. 123. § (2) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[Az (1) bekezdéstől eltérően]
„a) a kezdő beosztást betöltő hadnagy vagy őrmester beosztási illetményét a viselt rendfokozatának megfelelően
kell megállapítani,”
A Hjt. 123. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Ha az állomány tagját alacsonyabb beosztásba helyezik, részére az új beosztására meghatározott besorolási
kategória szerinti beosztási illetmény, valamint a viselt rendfokozatához igazodó honvédelmi pótlék jár.”
A Hjt. 123. §-a a következő (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) A miniszter irányítása alá tartozó központi hivatal vezetőjének és helyettesének illetményét és juttatásait
e törvény alapján kell megállapítani.”
A Hjt. 124. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Az állomány tagja illetménykiegészítésre jogosult, ha
a) a miniszter által vezetett minisztérium vagy a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatal állományában,
b) a minisztérium hivatalának vagy igazgatóságának, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Tábori Lelkészi
Szolgálat, a középszintű vezető szerv és más magasabb szintű parancsnokság besorolású honvédségi szervezet
állományában, az NKE-n vagy
c) az a) és a b) pont alá nem tartozó, Magyarországon települő honvédségi szervezet állományában, vagy a miniszter
fenntartása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézményben, továbbá a 46. §
(1) bekezdés a), l) vagy q) pontjának hatálya alatt
teljesít szolgálatot. A szerződéses pályakezdő a tervezett beosztása szerint jogosult illetménykiegészítésre.”
A Hjt. 127. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Idegennyelv-tudási pótlékra jogosult az állomány tagja, ha olyan szolgálati beosztást tölt be, amelyben
az idegen nyelv használata szükséges. Nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék az állomány nyelvtanár, tolmács,
a fordító vagy revizor-fordító beosztást betöltő tagjának a beosztása ellátásához szükséges idegen nyelv használata
alapján.”
A Hjt. 133. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Az állomány tagja a belföldi szolgálati kiküldetése esetén az illetményalap 1 munkanapra eső összegének
25%-ában megállapított mértékű napidíjra jogosult. Ha a kiküldetésben töltött idő a 8 órát nem érte el, a napidíj fele
jár, ha a 4 órát nem érte el, napidíj nem jár. Amennyiben a belföldi szolgálati kiküldetés alatt a folyamatos távollét
időtartama a 24 órát meghaladja, akkor a 8 órát el nem érő töredék időre félnapi, a 8 órát meghaladó időtartamra
egész napi napidíjat kell megállapítani.”
A Hjt. 140. § (2) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[Az (1) bekezdés szerint juttatásnak minősül különösen]
„c) a szociális támogatás,”
A Hjt. 168. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5) A kár összegét a biztosítási szerződés alapján megtérülő összeggel, továbbá a megrongált dolog kijavításakor
létrejött értéknövekmény értékével csökkenteni kell.”
A Hjt. 177. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A munkáltatói jogkört gyakorló a károkozásról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles
a károsultat felhívni kárigényének előterjesztésére. A munkáltatói jogkört gyakorló a kárigény bejelentésétől
számított 15 napon belül írásban tájékoztatást nyújt a károsultnak az eljáró honvédségi szervezetről és az eljárás
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módjáról. Az elsőfokú kártérítési eljárás során a kártérítési igényt a beérkezésétől számított 60 napon belül indokolt
határozattal kell elbírálni.”
A Hjt. 191. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Nem alkalmazható a 28. § (7) bekezdése, a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 91. § továbbá a 162. és 163. §. A 77. §
(1) bekezdésétől eltérően a szolgálati beosztásokat, az azokhoz kapcsolódó előmeneteli rendet és a rendszeresített
rendfokozatot, valamint a kettős rendfokozattal rendszeresíthető szolgálati beosztásokat, továbbá a 81. §
(4) bekezdése, a 99. § (2) bekezdése, a 104. § (6) bekezdése és a 126. § (1) bekezdése szerinti vezetői beosztásokat
miniszteri utasítás határozza meg.”
A Hjt. 204. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A külföldön történő alkalmazás kivételével az állomány tagja műveleti területen teljesítendő külföldi szolgálatra
24 hónapon belül – több egymást követő vezénylés esetén összességében is – legfeljebb 12 hónapra vezényelhető.
Az egymást követő vezénylések között legalább 2 hónapnak el kell telnie. E rendelkezéseket nem kell alkalmazni
akkor, ha az állomány tagjának 12 hónapot meghaladó vagy ismételt vezénylésére kérelmére vagy beleegyezésével
kerül sor.”
A Hjt. 207. § (1) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Külföldi szolgálat esetén)
„c) a 114. § (1) bekezdése szerinti pótszabadság legkésőbb a külföldi szolgálat befejezését követő 60 napon belül jár,
ha miniszteri rendelet ezt a külföldi szolgálat jellegére tekintettel lehetővé teszi, és”
A Hjt. 209. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a fegyelemsértés súlyát és a külföldi szolgálatot teljesítők szolgálati rendhez
való viszonyát mérlegelve az eljárás alá vont személy külföldi szolgálatra vezénylését soron kívül megszüntetheti.”
A Hjt. 212. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Nem alkalmazható a 23. § (2) bekezdése, a 25. § (1) bekezdése, a 31. § (3) bekezdése, a 46–48. §, az 57. §, az 59. §
(2) bekezdés b), c) és e) pontja, a 61–67. §, a 68. § (1) bekezdés b) és h) pontja, a 69. §, a 71–74. §, a 76. §, a 81–86. §,
a 87. § (2) bekezdése, a 88–91. §, a 109−118. §, a 120. §, a 123. §, a 125−128. §, a 129. § (1) bekezdése, a 132−134. §,
a 137. és 138. § továbbá a 140. § (2) bekezdés a)−e) és g)−i) pontja.”
A Hjt. 218. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Az önkéntes tartalékos katonának a felgyógyulásig vagy a végső fogyatékosság kialakulásáig egészségügyi
szabadság jár azzal, hogy annak időtartama nem haladhatja meg a tényleges szolgálatteljesítés időtartamát, illetve
nem szolgálati eredetű betegség vagy baleset esetén évente a 60 napot. Az egészségügyi szabadság idejére járó
távolléti díj tekintetében
a) az önkéntes tartalékos katona évente a 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 30 napnak a tényleges
szolgálatteljesítéssel időarányos részére jogosult, és
b) megfelelően alkalmazni kell a 219. § (2) bekezdés a) pontját.”
A Hjt. 219. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára
a) a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített szolgálati beosztásához
tartozó besorolási kategóriának megfelelő beosztási illetményre,
b) a viselt rendfokozatának megfelelő honvédelmi pótlékra,
c) az iskolai végzettségének és a szolgálati helyének függvényében illetménykiegészítésre, és
d) miniszteri rendeletben meghatározottak szerint laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati
ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásra és helyközi utazási költségeinek a megtérítésére
jogosult. Az illetményt a hivatalos magyar pénznemben kell megállapítani és havonta utólag, a tárgyhónapot
követő hónap 5. napjáig kell kifizetni, vagy az önkéntes tartalékos katona megbízása alapján a fizetési számlájára
átutalni.”
A Hjt. 235. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A munkáltatói jogkört gyakorló egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti az altiszt-jelölti szolgálati
viszonyt, ha a honvéd altiszt-jelölt nem felel meg a felvételkor támasztott követelményeknek. A törvény erejénél
fogva szűnik meg az altiszt-jelölt szolgálati viszonya, ha a honvéd altiszt-jelölt tanulói jogviszonya megszűnik,
vagy ha a honvéd altiszt-jelölt a tanulmányi kötelezettségét a jogszabályokban vagy a katonai szakképzést folytató
szervezet szervezeti és működési szabályzatában megengedett mértéket meghaladóan nem teljesítette.”
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(32) A Hjt. 238. § (1) bekezdés d) és e) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a tiszti és az altiszti állomány tagjára vonatkozó teljesítményértékelés kötelező elemeit és a kötelező elemekhez
kapcsolódó eljárási rendet, a célfeladat megállapítására vonatkozó részletes szabályokat,
e) a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételére, valamint a pótszabadsággal
összefüggő költségek megtérítésére vonatkozó szabályokat.”
(33) A Hjt. 238. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„f ) a 47. § (4) bekezdése szerinti együttműködés rendjét.”
(34) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 10. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„10. a más kereső tevékenység bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és
tilalma megszegése következményeivel kapcsolatos eljárást,”
(35) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 22. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„22. a honvédeknek, a nyugállományú katonáknak és a közeli hozzátartozóiknak nyújtható juttatások,
költségtérítések, kedvezmények, támogatások, természetbeni ellátás fajtáit, mértékét, a jogosultság feltételeit,
az azokban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás, a visszatérítés és – visszatérítési kötelezettség
esetén – az elengedés részletes rendjét,”
(36) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 27. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„27. a honvédeknek, a nyugállományú katonáknak és közeli hozzátartozóiknak nyújtható regenerálódást segítő,
rekreációs és üdültetési szolgáltatások fajtáit, igénybevételük feltételeit és módját,”
(37) A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 28. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„28. az élelmezési ellátásra és az étkezési hozzájárulásra jogosultak körét, lehetséges formáit és igénybevételük
feltételeit, módját,”
(38) A Hjt. 238. § (3) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsa meg)
„a) azon fertőző betegségek körét, amelyek esetén kötelező védőoltás elrendelésének van helye a megbetegedési
veszély miatt, a szolgálati beosztáshoz, illetve a szolgálati feladatokhoz kapcsolódóan, és”
(39) A Hjt. 241. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A 2013. június 30-ig elkészített teljesítményértékeléseket 2014. január 31-ig lehet figyelembe venni
az előmenetel során. Az e törvényen alapuló új szabályokat első alkalommal a 2014. évben esedékes
teljesítményértékeléseknél kell alkalmazni.”
(40) A Hjt. 242−243. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„242. § (1) A 4. mellékletet a 2013. július 1-jén állományban lévő hivatásos és szerződéses katonák várakozási idejére
is alkalmazni kell.
(2) Az egyes rendfokozatokban eltöltendő kötelező várakozási időbe bele kell számítani a viselt rendfokozatban
2013. július 1-jét megelőzően ténylegesen eltöltött időt is.
(3) Az egyes rendfokozatokban eltölthető maximális várakozási időbe bele kell számítani a viselt rendfokozatban
2002. január 1-jétől 2013. június 30-ig ténylegesen eltöltött időt is. Ettől eltérően az állomány 2013. július 1-jén
alezredesi vagy ezredesi rendfokozatot viselő tagjának maximális várakozási idejét 2013. július 1-jétől kell számítani.
(4) A kötelező várakozási idő leteltekor elő kell léptetni az állomány 2013. július 1-jén általános előmeneteli rendbe
tartozó szolgálati beosztást betöltő hadnagy vagy őrmester rendfokozatot viselő tagját, ha a kötelező várakozási
ideje 2014. január 31-ig lejár. A 62. § (2) bekezdés e) pontja 2014. január 31-e után alkalmazható.
(5) A 83. § (4) bekezdése alkalmazható az állomány azon tagjára is, akinek várakozási idő letelte előtti előléptetésére
vagy kinevezésére 2013. július 1-je előtt már sor került.
(6) A 86. § (3) bekezdése alkalmazható az állomány azon tagjára is, akinek maximális várakozási ideje 2013. július 1-je
előtt már meghosszabbításra került.
(7) Ha a szolgálatképesség helyreállításához szükséges pihenés vagy gyógyüdülés igénybevételének
szükségességét 2013. január 1-je és 2013. június 30-a között megállapították, arra az állomány tagja a Magyar
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2013. június
30-án hatályos 100. §-a szerint jogosult.
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(8) A más kereső tevékenység folytatására a 2013. június 30-ig kiadott engedélyek 2013. december 31-én hatályukat
vesztik. Az állomány azon tagja, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt, aki 2013. július 1-jén a 2. § 24. pontja
szerinti más kereső tevékenységet folytat, e törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. december 31-ig köteles
bejelenteni azt, vagy annak folytatásához a munkáltatói jogkört gyakorló engedélyét kérni.
243. § (1) 2013. július 1-jétől az állomány tagja által viselt rendfokozat az 5. melléklet szerint a szolgálati beosztáshoz
rendszeresített rendfokozattól csak e törvényben meghatározott esetekben térhet el.
(2) Ha az állomány tagja 2013. június 30-án a viselt rendfokozatánál magasabb, általános előmeneteli rendbe tartozó
szolgálati beosztást tölt be, akkor áthelyezés vagy kinevezés nélkül továbbfoglalkoztatható azzal, hogy
a) az az általános előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztás, amelyet 2013. június 30-án eggyel alacsonyabb
viselt rendfokozattal tölt be, mint a szolgálati beosztáshoz rendszeresített rendfokozat, 2013. július 1-jétől magasabb
rendfokozatba történő előléptetéséig, kinevezéséig, illetve magasabb beosztásba történő kinevezéséig vagy
áthelyezéséig e törvény erejénél fogva kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásnak minősül,
b) ha 2013. június 30-án kettővel magasabb rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztást tölt be, magasabb
rendfokozatba e törvény szerint léptethető elő és a szolgálati beosztás az előléptetés napjától magasabb
rendfokozatba történő előléptetéséig, kinevezéséig, illetve magasabb beosztásba történő kinevezéséig vagy
áthelyezéséig e törvény erejénél fogva kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásnak minősül.
(3) Az állomány (2) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó hadnagy vagy őrmester tagjának beosztási
illetményére a 123. § (2) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.
(4) 2013. június 30-át követően az állomány tagja általános előmeneteli rendbe tartozó, a viselt rendfokozatánál
eggyel magasabb rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztásba a kötelező várakozási idő letelte előtt
kinevezhető vagy áthelyezhető, ha a kinevezése vagy az áthelyezése 2013. június 30-án folyamatban van.
E rendelkezés alkalmazása során az a kinevezés vagy áthelyezés minősül folyamatban lévőnek, ahol a személyi
beszélgetésre 2013. július 1-jét megelőzően sor került. A kinevezést vagy az áthelyezést követően az állomány
érintett tagjának magasabb rendfokozatba történő előléptetéséig, kinevezéséig, illetve magasabb beosztásba
történő kinevezéséig, vagy áthelyezéséig a szolgálati beosztás e törvény erejénél fogva kettős rendfokozattal
rendszeresített beosztásnak minősül.
(5) Ha az állomány tagja 2013. június 30-án a viselt rendfokozatánál alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített
beosztást tölt be, alacsonyabb beosztásba áthelyezés nélkül továbbfoglalkoztatható azzal, hogy illetményének
megállapítására a 123. § (5) bekezdését, előmenetelére a 85. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A (2) és a (4) bekezdés szerinti szolgálati beosztásokat a munkaköri jegyzékben, állománytáblában jelölni kell.”
(41) A Hjt. 244. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Az állomány azon tagját, aki 2013. július 1-jén a szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozathoz előírt
iskolai végzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányait folytatja, az előírt tanulmányi idő lejártáig
úgy kell tekinteni, mint aki a szolgálati beosztásához szükséges követelményeket teljesítette. Az altiszti állomány
azon tagja, aki 2013. július 1-jén nem felel meg a 33. § (1) bekezdésében előírt iskolai végzettségnek, szolgálati
érdekből továbbfoglalkoztatható, azonban magasabb beosztásba nem nevezhető ki, valamint speciális előmeneteli
rendbe tartozó beosztásba nem léptethető elő.”
(42) A Hjt. 245. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5) Az állomány tagja szolgálatteljesítési idejének megállapítására és ellentételezésére 2013. december 31-ig
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
2013. június 30-án hatályos 91−95. §-át, 114. § (1) bekezdés g) és h) pontját kell alkalmazni.”
78. §

(1) Az Szja. 1. számú melléklet 8. pont 8.16. alpontjában a „minősített időszaki” szövegrész helyébe a „különleges
jogrendi” szöveg lép.
(2) A Hvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjában a „létszámát,” szövegrész helyébe a „létszámát, ide értve az önkéntes
tartalékosokat is,” szöveg lép.
(3) A Hjt.
a)
2. § 32. pontjában az „és (3) bekezdése” szövegrész a „ , (3) és (4) bekezdése”,
b)
46. § (1) bekezdés c) pontjában az „az NKE-n” szövegrész a „nem katonai oktatási intézményben”,
c)
31. alcím címében az „az NKE-n” szövegrész a „nem katonai oktatási intézményben”,
d)
62. § (2) bekezdés g) pontjában az „a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
(a továbbiakban: Tny. tv.)” szövegrész az „a Tny. tv.”,
e)
74. § (1) bekezdésében a „szűnik meg.” szövegrész a „szűnik meg, kivéve ha megszakítás nélkül hivatásos
állományba veszik.”,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 102. szám
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81. § (5) bekezdésében az „eltérően” szövegrész helyébe az „eltérően az állomány miniszteri rendeletben
meghatározott vezetői beosztást betöltő tagjának”,
g)
101. § (1) bekezdésében a „14” szövegrész a „11”,
h)
104. § (6) bekezdésében a „szabadidő” szövegrész a „szabadidő vagy távolléti díj”,
i)
66. alcím címében, 114. § (1) és (2) bekezdésében a „szolgálatteljesítési idő-kedvezmény” szövegrész
a „pótszabadság”,
j)
114. § (4) bekezdésében az „A szolgálatteljesítési idő-kedvezmény” szövegrész az „Az (1) bekezdés szerinti
pótszabadság”,
k)
127. § (5) bekezdésében az „ „A” vagy „B” típusú” szövegrész az „írásbeli vagy szóbeli”,
l)
132. § (4) bekezdésében a „jubileumi jutalmat” szövegrész a „(3) bekezdés szerinti jubileumi jutalmat”,
m)
159. § (5) bekezdésében a „fenyítés szabható ki.” szövegrész a „fenyítés is kiszabható.”,
n)
172. § (5) bekezdésében a „ , hogy a kár a szolgálati viszonnyal okozati” szövegrész az „a kár bekövetkezését,
mértékét, továbbá azt, hogy az a szolgálati viszonnyal”,
o)
208. § (6) bekezdésében az „Az (1)−(4) bekezdés” szövegrész az „Az (1) és a (2) bekezdés”,
p)
224. § (2) bekezdésében az „A 139. §-t” szövegrész az „A 139. §-t és a 140. § (1)−(3) bekezdését”,
q)
225. § (2) bekezdésében a „140. § (5) bekezdése” szövegrész a „140. § (2) bekezdés a)−d) és h) pontja, (4) és
(5) bekezdése”,
r)
233. § (2) bekezdésében a „140. § (5) bekezdése, a 142–144. §” szövegrész a „140. § (2) bekezdés a)–d) és
h) pontja, (4) és (5) bekezdése, a 142–144. §, a 232. § (4) bekezdése”,
s)
238. § (2) bekezdés 12. pontjában az „az NKE-n, a KNBSZ-nél” szövegrész a „nem katonai oktatási
intézménynél”,
t)
240. § (1) bekezdésében a „hatálybalépésekor” szövegrész a „2013. július 1-jén”,
u)
240. § (2) bekezdésében a „2013. július 1-jét” szövegrész a „2013. június 30-át”,
v)
240. § (4) bekezdésében az „e törvény hatálybalépésekor más szervnél – ide nem értve a KNBSZ-t –”
szövegrész a „2013. július 1-jén más szervnél”,
w)
240. § (5) bekezdésében, 244. § (2) bekezdésében az „e törvény hatálybalépésekor” szövegrész a „2013. július
1-jén”,
x)
240. § (6) bekezdésében, 241. § (2) bekezdésében, 247. § (1) bekezdésében az „E törvény hatálybalépésekor”
szövegrész a „2013. július 1-jén”,
y)
240. § (7) bekezdésében az „E törvény hatálybalépésekor az állomány külföldi szolgálatot teljesítő tagja”
szövegrész az „Az állomány 2013. július 1-jén vezénylési határozat alapján egybefüggően egy évet
meghaladó időtartamra hosszabbított külföldi szolgálatot teljesítő tagja”, valamint
z)
241. § (1) bekezdésében, 244. § (2) bekezdésében az „az e törvény hatálybalépését” szövegrész az „a
2013. június 30-át”
szöveggel lép hatályba.
(4) A Hjt.
a)
244. § (3) bekezdésében az „Az e törvény hatálybalépése előtt” szövegrész az „A 2013. július 1-je előtt”,
b)
245. § (2) bekezdésében, 246. § (1) és (3) bekezdésében a „2013. július 1-je után” szövegrész a „2013. június
30-át követően”,
c)
245. § (3) bekezdésében a „2013. június 30. napját” szövegrész a „2013. december 31-ét”,
d)
245. § (4) bekezdésében a „2013. július 1-jét” szövegrész a „2013. december 31-ét”,
e)
246. § (2) bekezdésében az „e törvény hatálybalépésekor” szövegrész az „a 2013. július 1-jén”,
f)
247. § (2) bekezdésében az „A honvéd tisztjelölt” szövegrész az „A honvéd tisztjelölt vagy a honvéd
altiszt-jelölt”,
g)
247. § (2) bekezdésében az „a honvéd tisztjelölt részére” szövegrész az „az érintett részére”,
h)
247. § (3) bekezdésében az „az e törvény hatálybalépésekor” szövegrész az „a 2013. július 1-jén”,
i)
8. melléklet I/III. pontjában a „szemeszter tanulmányi eredménye alapján számítandó tanulmányi pótlékának
szorzószáma havonta a korrigált kreditindex alapján:” szövegrész a „szemeszterben elért – nem a korrigált
kreditindex szerint meghatározott – tanulmányi átlaga alapján számítandó tanulmányi pótlékának
szorzószáma havonta:”,
j)
8. melléklet I/III. pontjában az „a tanulmányi és vizsgaszabályzatban” szövegrész a „miniszteri utasításban”,
k)
8. melléklet I/IV. pontjában és II/IV. pontjában a „katasztrófavédelmi pótlék” szövegrész a „katasztrófavédelmi
pótlék naponta”
szöveggel lép hatályba.
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79. §		
Nem lép hatályba a Hjt.
a)
2. § 26. pontjában az „a nevelési-oktatási intézmények,” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében a „ , vagy amely a pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné” szöveg,
c)
37. § (1) bekezdésében a „(3) és” szöveg,
d)
68. § (1) bekezdés a) pontjában az „a szolgálati viszony meghosszabbításának lejártakor,” szöveg,
e)
68. § (1) bekezdés o) pontja,
f)
106. § (3) bekezdése,
g)
122. § (1) bekezdésében az „Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.” szöveg,
h)
231. § (3) bekezdésében a „helyközi utazási költségének megtérítésére,” szöveg,
i)
254. §-a és
j)
258. §-a.
80. §		
Hatályát veszti az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről
szóló 2011. évi CLXXVII. törvény.

39. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
81. §		
E törvény
a)
36−39. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése,
b)
73. § (1)−(3) és (6)−(9) bekezdése, 78. § (2) bekezdése és 80. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése és
45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A toborzó nyilvántartásban kezelhető adatok
a)

b)

c)

a személyi adatok:
aa)
születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei,
ab)
arcképmás,
ac)
születési hely, idő,
ad)
anyja születési családi és utóneve(i),
ae)
személyi azonosító,
af )
lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, elektronikus elérhetőség, levelezési cím,
ag)
családi állapot,
ah)
adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
ai)
a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,
az iskolai végzettségre, a szakképzettségre és az egyéb képesítésre vonatkozó adatok:
ba)
valamennyi iskolai végzettség,
bb)
valamennyi szakképzettség,
bc)
az iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítések, valamint meghatározott beosztás
betöltésére jogosító okirat adatai,
bd)
az idegennyelv-ismeret adatai, és
be)
a gépjárművezetői engedély adatai,
a tervezett szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:
ca)
a honvédségi szervezet megnevezése,
cb)
a rendszeresített rendfokozat, előírt iskolai végzettség,
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cc)
cd)
d)

e)

f)
g)

a beosztás megnevezése,
a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) száma, szakmai számok, munkaköri
azonosító kód,
az alkalmazási feltételek adatai:
da)
a büntetlen előélet igazolása és a szolgálati viszony létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása
céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy hatósági erkölcsi
bizonyítvány,
db)
az egészségi állapotra vonatkozó adatok,
dc)
a fizikai, pszichikai állapotra vonatkozó adatok,
a korábbi katonai szolgálat teljesítésének adatai:
ea)
az állományviszony,
eb)
a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,
ec)
a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,
ed)
elért rendfokozat(ok),
ee)
a betöltött beosztások,
ef )
külföldi szolgálati helyek, idő,
eg)
az önkéntes tartalékos szolgálatra, a korábbi nem hivatásos, vagy szerződéses szolgálatra vonatkozó
adatok,
szomatometriai adatok,
az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának adatai, a munkakörére vonatkozó adatok, a munkáltató által
kijelölt kapcsolattartó adatai.

2. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A személyügyi nyilvántartásban kezelhető adatok
a)

b)

c)

személyi adatok:
aa)
családi és utónév (születési név),
ab)
arcképmás, saját kezű aláírás minta,
ac)
születési hely, idő,
ad)
anyja születési neve,
ae)
személyi azonosító,
af )
lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesítendő személy neve (kapcsolat fajtája), címe,
telefonszáma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus elérhetősége,
ag)
nem, családi állapot,
ah)
adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, állampolgárság,
ai)
személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje, lakcímet
igazoló hatósági igazolvány száma,
a hozzátartozók adatai:
ba)
házastárs (élettárs) neve (születési neve), lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe,
adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, születési hely, ideje, neme, állampolgársága,
anyja születési neve,
bb)
gyermek(ek) neve, (születési neve), lakóhelye (állandó lakcíme), tartózkodási helye, levelezési
címe, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, születési helye, ideje, neme,
állampolgársága, anyja születési neve,
bc)
eltartottak száma, az eltartás kezdete,
iskolai végzettségre, szakképzettségre, egyéb képesítésre, tanfolyami végzettségre, tudományos fokozatra
vonatkozó adatok:
ca)
valamennyi iskolai végzettség,
cb)
szakképzettség(ek),
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cc)

d)

e)

f)

g)

iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítés(ek), tanfolyami végzettségek,
tudományos fokozatok,
cd)
meghatározott beosztás betöltésére jogosító okirat(ok) adatai,
ce)
idegennyelv-ismeret (bizonyítványok, tanúsítványok) adatai,
cf )
gépjárművezetői engedélyre vonatkozó adatok,
a korábbi foglalkoztatási (alkalmazási, biztosítási) jogviszonyra vonatkozó adatok:
da)
munkahely,
db)
munkakör,
dc)
besorolás,
dd)
jogviszony kezdetének dátuma,
de)
jogviszony megszüntetésének (megszűnésének) módja, dátuma,
df )
teljesített hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos és hadköteles katonai szolgálatra vonatkozó
adatok,
a szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:
ea)
a fegyveres szerv megnevezése,
eb)
állományviszony (állománykategória),
ec)
rendszeresített rendfokozat, eltérítés,
ed)
előírt iskolai végzettség,
ee)
a beosztás (pozíció) megnevezése, munkaköri azonosító kód,
ef )
előmeneteli rend típusa, a szolgálatteljesítés szerinti helyőrség,
eg)
besorolási osztály, besorolási kategória, foglalkoztatás mértéke, típusa,
eh)
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) száma,
ei)
funkciócsoport, alcsoport,
ej)
a személy számára biztosított szolgálati fegyver típusa, száma,
az alkalmazási feltételek adatai:
fa)
a büntetlen előélet igazolása és a szolgálati viszony létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása
céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy hatósági erkölcsi
bizonyítvány,
fb)
egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok,
fc)
fizikai, pszichikai állapotra vonatkozó adatok,
fd)
megváltozott munkaképesség csökkenésre vonatkozó adatok,
fe)
a KNBSZ esetén a kifogástalan életvitel ellenőrzésével kapcsolatos adatok,
a szolgálat teljesítésének adatai:
ga)
állományviszony (állománykategória),
gb)
a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,
gc)
a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,
gd)
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) száma, szakmai számok,
ge)
elért rendfokozat(ok),
gf )
a szolgálat során elért címek,
gg)
betöltött beosztás(ok), szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,
gh)
helyettesítési megbízások,
gi)
a fegyveres szervek tanintézeteiben folytatott tanulmányok,
gj)
szolgálati besorolás, fegyvernem, szakcsapat, szolgálati ág,
gk)
át- és továbbképzés(ek),
gl)
tanulmányi szerződések,
gm)
vezénylések, kitüntetések, egyéb elismerések,
gn)
minősítésekre, teljesítményértékelésekre vonatkozó adatok,
go)
külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok,
gp)
tervezett és tényleges szabadságolási adatok, speciális jelenlétek és távollétek,
gq)
sebesülések,
gr)
a szolgálati viszony meghosszabbítása,
gs)
a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,
gt)
a személy számára a Honvédség által biztosított igazolványokra vonatkozó adatok,
gu)
szolgálatteljesítési idő,
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h)
i)

j)
k)

l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)

s)
t)
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mozgósításra vonatkozó adatok,
a szolgálatteljesítési kötelezettséggel nem járó távollétek adatai:
ia)
a szolgálatteljesítés alóli mentesítés,
ib)
illetmény nélküli szabadság,
ic)
a szolgálati viszony szünetelése,
illetményre, végkielégítésre, leszerelési segélyre, jubileumi jutalomra, juttatásokra, költségtérítésekre,
kedvezményekre és támogatásokra vonatkozó adatok,
összeférhetetlenségre vonatkozó adatok:
ka)
közeli hozzátartozóval engedélyezett alá-fölérendeltségi, elszámolási, ellenőrzési kapcsolat,
kb)
engedélyezett, más kereső foglalkozás,
kc)
a bejelentéshez kötött egyéb, szolgálati viszonyon kívüli tevékenységre vonatkozó adatok,
a nemzetbiztonsági ellenőrzésre vonatkozó adatok,
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos adatok,
szomatometriai adatok,
a kártérítéssel kapcsolatos adatok:
oa)
a kártérítési eljárást elrendelő, felfüggesztő, megszüntető szerv megnevezése, határozat száma és
kelte,
ob)
a jogerős határozatban megállapított tényállás rövid leírása,
oc)
a kártérítési kötelezettség mértéke, a teljesítésre vonatkozó adatok,
a lőfegyver-megszerzési és tartási engedély megszerzésének ténye és a megszerzés időpontja,
a fegyverviselésre és fegyvertartásra vonatkozó adatok,
az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának adatai, a munkavállaló jogviszonyára, munkakörére, előírt
munkarendjére (heti munkaóra) vonatkozó adatok, a munkáltató által kijelölt kapcsolattartó adatai,
az önkéntes tartalékos katona szolgálathalasztásával kapcsolatos adatok:
ra)
szolgálathalasztási kérelem benyújtásának időpontja,
rb)
szolgálathalasztási kérelem tárgya,
rc)
kérelemmel kapcsolatos döntés (engedélyezés, elutasítás),
rd)
szolgálathalasztás időtartama (kezdete, vége),
re)
szolgálathalasztás oka,
a nyugellátásra (szolgálati járandóságra) és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok (nyugdíj,
nyugellátás típusa, nyugdíjazás kezdete, nyugdíjas törzsszám, nyugdíj összege, szüneteltetési adatok),
vércsoportja és RH faktora.

3. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A fegyelmi nyilvántartásban kezelhető adatok
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a 2. melléklet a) pont aa), ac), ad) és af ) alpontja, e) pont ea), eb) és ee) alpontja, g) pont gm) alpontja és
j) pontja szerinti adatok,
a szolgálatteljesítés szerinti helyőrség,
a fegyelmi, a szabálysértési és a büntetőeljárást elrendelő, felfüggesztő, megszüntető szerv megnevezése,
a határozat száma, kelte,
a fegyelemsértés, a szabályszegés, a szabálysértés, a bűncselekmény megnevezése, minősítése,
a jogerős határozatban megállapított tényállás rövid leírása,
a jogkövetkezmény neme és mértéke, a jogkövetkezmény alkalmazásának mellőzése esetén annak oka,
a méltatlansági eljárás adatai,
a szankció hatálya, a hatály alóli mentesülés időpontja.

55384

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 102. szám

4. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A hadköteles nyilvántartásban kezelhető adatok
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

személyazonosító adatai:
aa)
születési családi és utónevei,
ab)
házassági családi és utónevei,
ac)
születési ideje,
ad)
születési helye,
ae)
anyja születési, családi és utónevei,
af )
személyi azonosítója,
lakcím adatai:
ba)
lakóhelye,
bb)
tartózkodási helye,
bc)
értesítési címe,
további értesítési adatai:
ca)
elektronikus levelezési címe,
cb)
a hadköteles katonai szolgálata teljesítésének időtartama alatt a kiértesíthető hozzátartozó neve és
lakcíme,
további állampolgársága,
családi állapota,
a szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatai:
fa)
katonai szolgálatra való alkalmasságát érintő betegsége,
fb)
megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági fokozata,
fc)
szomatometriai adatai,
fd)
megkezdett és befejezett iskolai tanulmányai,
fe)
szakképzettsége,
ff )
foglalkozása,
fg)
idegen nyelv ismerete és annak foka,
fh)
gépjárművezetői, munkagép-kezelői engedélyének kategóriája, érvényességi ideje,
fi)
saját háztartásában eltartott vér szerinti, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke születésének
ideje,
fj)
külföldön teljesített katonai szolgálata, megszerzett katonai szakképzettsége, elért rendfokozata,
fk)
a szolgálathalasztással kapcsolatos adatok:
fka)
a szolgálathalasztási kérelem benyújtásának időpontja,
fkb)
a szolgálathalasztási kérelem tárgya,
fkc)
a kérelemmel kapcsolatos döntés (engedélyezés, elutasítás),
fkd)
a szolgálathalasztás időtartama (kezdete, vége), és
fke)
a szolgálathalasztás oka,
munkaképesség csökkenés foka, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés 1. pontja szerinti egészségkárosodás
mértéke,
testi, szellemi fogyatékossága, személyiségzavara,
szenvedélybetegsége,
az előzetes letartóztatás, házi őrizet, illetőleg lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének, valamint
e kényszerintézkedések megszüntetésének időpontja,
a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás, a kiszabott fő- és mellékbüntetés,
a szabadságvesztés megkezdésének ideje, szabadulásának várható ideje, szabadulásának időpontja,
a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítése,
elhalálozása,
külföldi letelepedése, 3 hónapon túli külföldi tartózkodása,
az állampolgárság megszűnése,
szolgálati adatai:
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qa)

r)
s)
t)

a szolgálat formája (fegyveres, fegyver nélküli katonai és polgári), típusa (sorkatona, tartalékos,
hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hadköteles), kezdete, befejezése,
qb)
megszerzett katonai szakképzettsége,
qc)
az elért rendfokozata,
qd)
a szolgálat teljesítésének helye (a katonai, a Hvt. szerinti rendvédelmi szerv, közintézmény),
qe)
a szolgálat során elért címei, osztályos fokozata és a megszerzett szakmai gyakorlata,
qf )
a leszerelés oka,
qg)
a szolgálat félbeszakításának oka,
qh)
szolgálatteljesítés közben bekövetkezett balesetének, betegségének, sebesülésének ideje,
elhalálozásának oka, ideje,
vércsoportja és RH faktora,
társadalombiztosítási azonosító jele,
a meghagyásba tervezés és helyezés céljából a hadkötelesnek a munkahelyére, illetve a jogszabály alapján
mentesített szervezetek kivételével a munkakörére vonatkozó adatok.

5. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelhető adatok
a)

b)

c)

d)

személyi adatok:
aa)
születési vezetéknév és utónév, családi vezetéknév és utónév,
ab)
arcképmás, saját kezű aláírás minta,
ac)
születési idő, hely,
ad)
anyja születési családi utóneve(i) és utóneve(i),
ae)
személyi azonosító,
af )
lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség
ag)
értesítendő személy lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus elérhetősége,
ah)
adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
ai)
a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,
aj)
állampolgárság,
ak)
családi állapot, kezdete,
al)
neme,
am)
a kapcsolattartás nyelve,
an)
születési ország,
a hozzátartozók következő adatai:
ba)
házastárs (élettárs) neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége,
adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, születési helye, ideje, anyja neve,
bb)
gyermekek neve, lakcíme, tartózkodási helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége,
adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, születési helye, ideje, anyja születési neve,
bc)
eltartottak száma, az eltartás kezdete,
szolgálati viszonnyal kapcsolatos adatok:
ca)
szolgálati viszony alatti beosztásokkal kapcsolatos adatok,
cb)
iskolai végzettség,
cc)
idegen nyelv ismerete és annak foka,
cd)
rendfokozat-történet,
ce)
a Honvédség által kezelt igazolványok,
cf )
nyugdíjazási adatok,
érdekvédelem adatcsoportjai:
da)
elismerések,
db)
kegyeleti gondoskodás,
dc)
sírgondozás, karbantartás,
dd)
látogatás,
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e)

f)
g)

h)

de)
nyugállományúak segélye,
df )
nyugállományúak üdültetése,
dg)
nyugdíjas klubtagságra vonatkozó adatok,
dh)
nyugdíjas otthon adatai,
di)
kiegészítő egyenruha ellátás adatai,
dj)
szolgálati lakásra vonatkozó jogosultság,
dk)
rehabilitált státusz adatai,
dl)
szolgálati kötelmekkel összefüggő balesettel kapcsolatos adatok,
önkéntes tartalékos rendszer adatcsoportjai:
ea)
munkáltató adatai,
eb)
külföldi szolgálattal kapcsolatos adatok,
ec)
munkáltatói kompenzáció,
ed)
szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos adatok,
ee)
teljesített katonai/sorkatonai szolgálat adatai,
az ellátásra, a juttatásokra, a kedvezményekre és támogatásokra vonatkozó adatok,
a nyugellátásra és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok:
ga)
a társadalombiztosítási jogosultságot igazoló adatok,
gb)
a társadalombiztosítási ellátások adatai,
a szociális és kegyeleti gondoskodás adatai:
ha)
a nyugállományba helyezés ideje, jogcíme,
hb)
a nyugdíjfolyósítási törzsszám,
hc)
egyenruha viselésének és a rendfokozat használatának joga,
hd)
a szociális ellátások és a kedvezményes üdültetés igénybevételéhez szükséges adatok,
he)
az elhalálozás ideje, oka,
hf )
a haláleset minősítése,
hg)
a temetés helye, ideje,
hh)
a hozzátartozók neve és címe, szociális ellátáshoz szükséges adatai,
hi)
a segélyezés adatai, és
hj)
a járadékfizetés adatai.

6. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A szolgálaton kívüliek nyilvántartásában kezelhető adatok
a)
b)

a 2. melléklet a), c), e), j) és n) pontja szerinti adatok,
a 3. melléklet b)−h) pontja szerinti adatok.

7. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A személyügyi központ részére átadásra kerülő adatok
Az állomány tagjára vonatkozó adatok:
a)
családi és utóneve, valamint születési neve,
b)
születési helye, ideje,
c)
lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe,
d)
valamennyi iskolai végzettsége,
e)
képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével),
f)
képzés időtartama, végzés időpontja,
g)
szakképzettségei,
h)
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései,
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i)
j)
k)

l)
*m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

tudományos fokozata,
idegen nyelv ismerete (szintje, típusa),
közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga megszerzésének időpontja,
oklevél száma, egyenértékűként elismert vizsga megszerzésének időpontja, oklevél száma, vagy a vizsgák
alóli mentesség oka,
egyéb tanfolyami végzettségek,
a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe,
a korábbi munkáltatók megnevezése, tevékenységi területe, valamint az ott jogviszonyban töltött
időtartamok,
szakmai tapasztalat,
beosztás,
besorolási kategória,
feladatkör/munkakör megnevezése, célja
feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó főbb feladatok,
a megszűnés módja,
a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés időpontja, időtartama,
a teljesítményértékelés eredménye,
a Hjt. 49. § alapján szolgálati feladatra vezénylés időtartama,
szolgálati viszonyának időtartama,
illetménye.

* Az m)−t) pontban foglalt adatok kitöltése a KNBSZ hivatásos állományú tagjának esetében nem kötelező.

8. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve által a hadköteles nyilvántartáshoz
szolgáltatott adatok
a)
b)
c)
d)
e)
f)

természetes személyazonosító adatok,
lakcímadatok,
állampolgárságra vonatkozó adatok,
családi állapot,
a nyilvántartásból való kikerülés ténye,
személyi azonosító.

9. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A meghagyásba bevont szerv adatszolgáltatásában megküldendő adatok
a)
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jogszabályban kijelölt szerv esetén a
aa)
szervezet megnevezése,
ab)
meghagyási kategória,
ac)
meghagyási alkategória,
ad)
szervezet címe,
ae)
felelős (kapcsolattartó) személy:
aea)
neve,
aeb)
telefonszáma,
aec)
e-mail címe,
af )
honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály,
ag)
meghagyásra kijelölt munkakörök.
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b)

c)

egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén
ba)
a meghagyási kategória,
bb)
a kijelölő határozat száma,
bc)
az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail címe,
bd)
ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma,
e-mail címe,
be)
a meghagyásra kijelölt munkakörök.
egyedileg kijelölt szervezet esetén:
ca)
a meghagyási kategória,
cb)
a kijelölő határozat száma,
cc)
a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,
cd)
a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail címe,
ce)
a meghagyásra kijelölt munkakörök.

10. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A Honvédség által kezelhető adatok a jogviszony igazolását szolgáló igazolványok kiállításához
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

születési családi és utónév,
házassági, felvett családi és utónév,
anya születési családi és utónevei,
születési hely,
születési idő,
jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat is,
arckép,
saját kezű aláírás,
a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jogosult esetében az egyenruha-viseléssel összefüggő
rendelkezés,
személyi azonosító,
személyügyi törzsszám.

11. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása
érdekében az ingatlanokról és szolgáltatásokról a Honvédség központi katonai igazgatási és
adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatás területi szervei által kezelhető adatok
a)

b)

c)

az ingatlan
aa)
megnevezése,
ab)
címe, postacíme,
ac)
helyrajzi száma,
a szolgáltatás
ba)
megnevezése,
bb)
elérhetőségének címe, postacíme,
bc)
telefon, telefax, elektronikus elérhetősége,
a tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan:
ca)
neve, megnevezése,
cb)
székhelye, lakcíme,
cc)
postacíme,
cd)
telefon-, telefaxszáma,
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ce)
cf )
d)

elektronikus postacíme,
cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület
esetén bírósági nyilvántartási száma,
Az ingatlan, szolgáltatás lehetőségeire vonatkozó adatok, különösen:
da)
az ingatlan elhelyezésre szolgáló alapterülete,
db)
az elhelyezésre szolgáló helyiségek száma,
dc)
a fektetési lehetőség, fektetési anyagok mennyisége,
dd)
az elhelyezésre szolgáló ingatlan területi elhelyezkedése,
de)
az elhelyezésre szolgáló ingatlan fűtési módja,
df )
főzési lehetőség,
dg)
étkeztetési lehetőség,
dh)
fürdetési, kommunális lehetőségek,
di)
gépjármű-javítási lehetőségek,
dj)
járműmosási lehetőségek,
dk)
mosatási/vegytisztítási lehetőség.

12. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása
érdekében a technikai eszközökről a Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve
és a katonai igazgatás területi szervei által kezelhető adatok
a)

b)

a tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan:
aa)
neve, megnevezése,
ab)
székhelye, lakcíme,
ac)
postacíme,
ad)
telefon-, telefaxszáma,
ae)
elektronikus postacíme,
af )
cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület
esetén bírósági nyilvántartási száma,
atechnikai eszközre vonatkozó azonosító és műszaki adatok, különösen:
ba)
a technikai eszköz rendszáma, alvázszáma, motorszáma, lajstromszáma, egyéb azonosító adata,
bb)
gyártmánya, típusa, jellege, gyártási éve,
bc)
teherbírása, szállítható személyek száma,
bd)
kocsiszekrény felépítményére, rakfelületre, tárolási kapacitásra vonatkozó adatok,
be)
üzemanyaga, hajtóanyaga,
bf )
üzemben tartásának, tárolásának helye,
bg)
hosszúsága, szélessége, önsúlya, tengelytávja, méretére vonatkozó egyéb adatok,
bh)
szállítási sebessége,
bi)
futóművének típusa,
bj)
tengelyek száma,
bk)
engedélyezett sebessége,
bl)
kezelők száma.

13. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A veszteség-nyilvántartásban kezelhető adatok
a)

személyi adatok:
aa)
születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei,
ab)
arcképmás, saját kezű aláírás minta,
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ac)
ad)
ae)
af )

b)

c)
d)

e)

f)
g)

születési hely, idő,
anyja születési neve,
személyi azonosító,
lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesíthető hozzátartozó címe, telefonszám, elektronikus
elérhetőség,
ag)
a hozzátartozó neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, telefonszáma, elektronikus
elérhetősége
ah)
fegyverviselés adatai,
ai)
társadalombiztosítási azonosító jele,
szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:
ba)
a fegyveres szerv megnevezése, címe, statisztikai számjele,
bb)
a beosztás megnevezése,
bc)
munkaköri azonosító kód,
bd)
előmenetel,
a honvédségi szolgálati igazolvány, az ideiglenes szolgálati igazolvány, a hatósági és ellenőri igazolvány,
a személyi igazolójegy, belépési engedély adatai,
a rendelkezésre álló iratok, vagy szóbeli bejelentések, beszámolók alapján megállapítható információk:
da)
eltűnés ideje,
db)
eltűnés helye,
dc)
eltűnés körülményei,
dd)
foglyul ejtés ideje, helye, körülményei,
de)
fogvatartás helye, fogvatartó hatalom megnevezése,
df )
halál ideje, helye, oka, körülményei,
dg)
az információ forrásának megnevezése (irat száma, fellelhetőségének helye, bejelentő személy
személyi azonosító adatai, elérhetősége, beszámoló forrása (írásbeli, vagy közvetlen személyes) és
a forrás beazonosítására alkalmas adatok,
dh)
a megtalálás ideje, helye, körülményei,
szabadulás ideje, helye, körülményei,
ea)
szabadító hatalom megnevezése,
eb)
szabadító irat azonosító adatai,
megtalált, szabadult személy katonai igazgatási szervnél történt személyes jelentkezésének,
személyazonossága ellenőrzésének időpontja, helye,
megtalált, szabadult személy személyazonossága ellenőrzéséről készült irat száma, fellelhetőségének helye.

14. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez
A pénzügyi nyilvántartásban kezelhető személyes adatok
a)
b)
c)

d)

e)

a 2. melléklet a) pont szerinti adatok,
a Honvédség által alkalmazott pénzügyi azonosító szám,
albérleti díj, lízingdíj kifizetésével kapcsolatos adatok:
ca)
bérbe, lízingbe adó neve, lakcíme, adószáma,
cb)
bérleti, lízingdíj összege, a bérelt/lízingelt ingatlan címe,;
járandóságok, deviza költségtérítések folyósításával kapcsolatos adatok:
da)
bankszámla tulajdonos neve, lakcíme, adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
db)
bankszámlát vezető bank neve, SWIFT kódja,
dc)
bankszámla száma IBAN számmal;
személyi jövedelemadó kedvezményekkel kapcsolatos adatok:
ea)
önkéntes és kölcsönös egészségpénztári és nyugdíjpénztári azonosítók,
eb)
befizetett tagdíjak és kiegészítések,
ec)
adókedvezményre jogosító adatok;
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f)

g)

h)
i)
j)
k)
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személyi állomány illetményét terhelő levonásokkal kapcsolatos adatok:
fa)
levonást elrendelő szerv neve, elrendelő okmány száma és kelte,
fb)
a levonás jogcíme és összege, a jogosult neve, lakcíme és bankszámlaszáma,
fc)
a tartozás jogcímenkénti összege és a teljesítésre vonatkozó adatok;
béren kívüli juttatásokra vonatkozó adatok:
ga)
a béren kívüli juttatás felhasználására jogosító kártya száma, speciális azonosítói,
gb)
érvényes jogcímekre átutalt összegek adatai;
devizahiteles – gyűjtőszámlahitelre vonatkozó adatok,
személyügyi törzsszám,
korábbi foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos tárgyévi jövedelem és személyi jövedelemadó adatok
(adó-adatlap),
korábbi foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos tárgyévre vonatkozó önkéntes és kölcsönös
nyugdíjpénztári adatok (pénztár neve, címe, adószáma, pénzforgalmi-jelzőszáma, tagsági azonosító, tagsági
jogviszony kezdete).

2013. évi XCVIII. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*
1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása
1. §

(1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
2. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(E törvény rendelkezései nem terjednek ki:)
„b) a kifizetőt terhelő adó mellett vagy adómentesen adható, korlátozott körű áruk vagy szolgáltatások
ellenértékének kiegyenlítése céljából törvény alapján kibocsátott utalványra,”
(2) A Hpt. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E törvény hatálya a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB) kizárólag az MNB engedélyezési hatáskörébe
tartozó kiegészítő pénzügyi szolgáltatások engedélyezése, valamint az engedélyek visszavonása, az üzleti titok
és banktitok kezelésének szabályai, továbbá azon rendelkezések tekintetében terjed ki, ahol e törvény az MNB-t
kifejezetten nevesíti.”

2. §

(1) A Hpt. 3. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetve devizában:)
„e) forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység.”
(2) A Hpt. 3. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenység
a) engedély nélkül, az MNB-nek – e törvényben meghatározott módon – tett bejelentés mellett végezhető,
b) végzésével kapcsolatos, e törvényben meghatározott rendelkezések megtartását az MNB ellenőrzi.”

3. §		
A Hpt. 3/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, 15. § (4) bekezdésében meghatározott
feltételeknek megfelelő pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi szolgáltatása, valamint pénzforgalmi szolgáltatásához
kapcsolódó hitel- és pénzkölcsön nyújtása [6/B. §] tekintetében az Európai Unió másik tagállamában székhellyel
rendelkező pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátási tevékenysége, pénzforgalmi szolgáltatása,
valamint pénzforgalmi szolgáltatásához kapcsolódó hitel- és pénzkölcsön nyújtása [6/D. §] tekintetében az Európai
Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény határon átnyúló
szolgáltatást is végezhet.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el.

55392

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 102. szám

4. §		
A Hpt. 3/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/B. § A 3. § (4)–(6) bekezdés szerinti engedélyt nem kell beszerezni az Európai Unió másik tagállamában
székhellyel rendelkező hitelintézet, 15. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő pénzügyi
vállalkozás, pénzforgalmi szolgáltatása, valamint pénzforgalmi szolgáltatásához kapcsolódó hitel- és pénzkölcsön
nyújtása [6/B. §] tekintetében az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező pénzforgalmi
intézmény és elektronikuspénz-kibocsátási tevékenysége, pénzforgalmi szolgáltatása, valamint a pénzforgalmi
szolgáltatásához kapcsolódó hitel- és pénzkölcsön nyújtása [6/D. §] tekintetében az Európai Unió másik
tagállamában székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény határon átnyúló szolgáltatására
vonatkozóan, illetve magyarországi fióktelepe által végzett, a székhely állam felügyeleti hatósága által
engedélyezett tevékenységet illetően.”
5. §		
A Hpt. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK része a következő alcímmel egészül ki:

„Utalványkibocsátó
6/F. § (1) Az utalványkibocsátó az a vállalkozás, amely a 3. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott forgatható
utalvány kibocsátására irányuló tevékenységet végez.
(2) Az utalványkibocsátó részvénytársaságként, korlátolt felelősségű társaságként vagy szövetkezetként működhet
és legalább tízmillió forint vagy annak megfelelő összegű befizetett jegyzett tőkével kell rendelkeznie.
(3) Az utalványkibocsátó – törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyéb üzleti tevékenységet is végezhet azzal
a korlátozással, hogy pénzügyi és az (1) bekezdésben meghatározotton kívül más kiegészítő pénzügyi szolgáltatást
nem végezhet.
(4) Az utalványkibocsátó a forgatható utalvány értékesítéséhez és visszaváltásához utalványforgalmazót vehet
igénybe.
(5) A forgatható utalvány által megtestesített pénzkövetelés az utalványforgalmazó igénybevétele esetében is
az utalványkibocsátóval szemben áll fenn.
6/G. § (1) Az utalványkibocsátó a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenysége megkezdését és
befejezését előzetesen bejelenti az MNB-nek.
(2) A forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység megkezdéséről szóló bejelentés tartalmazza legalább
a) az utalványkibocsátó azonosító adatait (név, székhely, cégjegyzékszám),
b) a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység megkezdésének keltét,
c) a forgatható utalvány elnevezését, címletét (címleteit), valamint hazai hivatalos pénznemben kifejezett
névértékét,
d) a kibocsátani tervezett forgatható utalvány állomány hazai hivatalos pénznemben kifejezett összesített
névértékét.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell:
a) az utalványkibocsátó hatályos létesítő okiratát,
b) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy nyilvántartásba vétele megtörtént és nem áll csőd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) a 6/F. § (2) bekezdése szerinti jegyzett tőke teljes összegének befizetésére és rendelkezésre állására vonatkozó
igazolást,
d) a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenységre vonatkozó általános üzleti feltételeket tartalmazó
szabályzatot.”
6. §		
A Hpt. 51. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„e) a büntető-, valamint polgári ügyben, a csőd-, illetve felszámolási eljárás, továbbá a kényszertörlési eljárás,
valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal,”
(szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.)
7. §		
A Hpt. 54. § (1) bekezdés a következő v) ponttal egészül ki:
(Nem jelenti a banktitok sérelmét)
„v) a központi szerződő fél, valamint az elszámolóházi tevékenység végzésének érdekében szükséges, a központi
értéktár, a központi szerződő fél, valamint az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet közötti adattovábbítás.”
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8. §		
A Hpt. 79. § (4) bekezdés c) pont cd)–ce) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A nagykockázat vállalásánál a kitettség értékének meghatározásakor a következőket kell figyelembe venni:
nem kell a számításokba bevonni)
„cd) az ügyfél részére nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásból – ideértve a fizetési és elszámolási szolgáltatás
végrehajtását is bármilyen valutában, devizában, vagy pénzügyi eszközzel kapcsolatos elszámolási és letéti
szolgáltatást is – származó követelést a következő munkanapig, vagy
ce) a pénzforgalmi szolgáltatásból – ideértve a fizetési és elszámolási szolgáltatás végrehajtását is bármilyen
valutában, devizában – származó pénzforgalmi szolgáltatóval szemben fennálló napon belüli kitettséget.”
9. §		
A Hpt. a következő XII/C. Fejezettel egészül ki:

„XII/C. Fejezet
Az utalványkibocsátó működésének szabályai
87/R. § (1) Az utalványkibocsátó a számvitelről szóló törvény szerinti saját tőkéje nem csökkenhet
a 6/F. § (2) bekezdésben előírt legkisebb jegyzett tőke alá.
(2) Az utalványkibocsátó a forgatható utalvány kibocsátása ellenében átvett, a forgatható utalvány hazai vagy
külföldi hivatalos pénznemben kifejezett névértékének megfelelő pénzeszközzel a sajátjaként nem rendelkezhet,
valamint az az utalványkibocsátó felszámolása esetén – a Cstv. rendelkezéseitől eltérően – nem része a felszámolás
körébe tartozó vagyonnak.
(3) Az utalványkibocsátó a nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok
a) pontosan mutassák a forgatható utalvány kibocsátása ellenében átvett pénzeszközöket,
b) alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az a) pont szerinti pénzeszközök, valamint
az utalványkibocsátó saját pénzeszközeinek elkülönített nyilvántartása,
c) valós képet mutassanak az utalványbirtokosok utalványkibocsátóval szemben fennálló mindenkori összesített
pénzköveteléséről, amely az utalványbirtokosoknál kintlévő, az utalványkibocsátónál vissza nem váltott, de még
visszaváltható forgatható utalványok hazai vagy külföldi hivatalos pénznemben kifejezett névértékéből tevődik
össze.
(4) Az utalványkibocsátó köteles az utalványbirtokosok (3) bekezdés c) pontja szerinti pénzkövetelésének
fedezeteként
a) a forgatható utalvány ellenében átvett pénzeszközöket az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező
hitelintézetnél a forgatható utalvány névértékének hazai vagy külföldi hivatalos pénznemében vezetett letéti
számlán vagy az Európai Unió tagállama által kibocsátott állampapírba elhelyezni, vagy
b) az utalványbirtokossal szemben fennálló pénzügyi kötelezettsége nem teljesítése esetére az utalványkibocsátótól
eltérő csoporthoz tartozó, az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézettel, biztosítóval
olyan bankgarancia vagy kezesi biztosítási szerződést kötni, amely a fedezet nyújtója által egyoldalúan legalább
hatvannapos határidővel szüntethető meg.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerint elhelyezett pénzösszeg és állampapír piaci értéke vagy b) pontja szerint
garantált, biztosított összeg nem lehet kevesebb a (3) bekezdés c) pontja szerint az utalványkibocsátóval szemben
mindenkor fennálló pénzkövetelés összegénél.
(6) Az utalványkibocsátó a (4) és (5) bekezdésben foglalt követelményeknek
a) a forgatható utalvány ellenértékeként átvett pénzeszköznek a saját fizetési számláján való jóváírása vagy más
módon történt rendelkezésére bocsátása munkanapjától kezdve,
b) utalványforgalmazó igénybevétele esetén, ha az átvett pénzeszköz a) pont szerinti jóváírására vagy más módon
történő rendelkezésre bocsátására a forgatható utalvány értékesítését követő ötödik munkanapig nem kerül sor,
akkor ezen ötödik munkanaptól kezdve
köteles megfelelni.”
10. §		
A Hpt. 101. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez kapcsolódóan a hitelintézetnél nyitott számlák
– amelyeket a hitelintézet nem a 2. számú melléklet I. Fejezet 6. pontja szerinti letéti szolgáltatás keretében vezet –
a 101. § (1) bekezdésének alkalmazása során elhelyezésének időpontjától függetlenül a kártalanítási összeghatár
szempontjából külön betétnek minősülnek a közjegyzőnek, végrehajtónak, ügyvédnek a hitelintézetnél lévő
más betéteitől. E számlára (több számla esetén valamennyi számlára külön-külön) a közjegyzővel, végrehajtóval,
ügyvéddel szemben a 100. § (1) bekezdés l) pontjában rögzített kizáró ok fennállása esetén is kiterjed az Alap által
nyújtott biztosítás. Az Alap jogosult – a 105. § szerinti kártalanítási eljárás során – az ügyvédi kamarai szabályzatban
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előírt letéti nyilvántartásnak az ügyvédtől (ügyvédi irodától) való bekérésével ellenőrizni, hogy a kártalanítási
összeghatár szempontjából külön betétnek minősül-e az ügyvédi letéti számlán elhelyezett összeg.”
11. §		
A Hpt. 115. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Kártalanítás esetén a hitelintézet az Alap erre vonatkozó igényének közlését követő három munkanapon belül
az Alap rendelkezésére bocsátja a betétnyilvántartásainak az Alap kifizető rendszere által történő feldolgozásához
szükséges átalakító programot, valamint biztosítja a betétállományára vonatkozó adatoknak az Alap kifizető
rendszere által történő feldolgozhatóságát.”
12. §

(1) A Hpt. 119. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az Alap forrásai)
„f ) az Alap által kibocsátott kötvény.”
(2) A Hpt. 119. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Alap a 98. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladat ellátása érdekében kötvényt bocsáthat ki.”
(3) A Hpt. 119. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állam készfizető kezesként felel az Alap azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a 98. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében – az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott
összegű – felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásából erednek. Az Alap kötelezettségei biztosítékaként
az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles. Az állami
kezességvállalásért az Alapnak kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.”

13. §		
A Hpt. 121. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Alap az általa a 119. § (1) bekezdés f ) pontja alapján kibocsátott kötvény és d) pontja szerint felvett
kölcsön visszafizetése érdekében a hitelintézetek számára egységes elvek szerint megállapított rendkívüli
fizetési kötelezettséget írhat elő, amely fizetési kötelezettség mértékének és ütemezésének igazodnia kell
a kölcsöntörlesztési feltételekhez. A rendkívüli fizetési kötelezettség mértéke nem haladhatja meg egyetlen
hitelintézet esetében sem a (2) bekezdés szerint megállapított díj mértékét.”
14. §		
A Hpt. a következő XXXI/D. Fejezettel egészül ki:

„XXXI/D. Fejezet
A forgatható utalvány formai és tartalmi elemei
220. § A forgatható utalvány tartalmazza legalább
a) az utalvány elnevezést olyan megjelenési formában, amely biztosítja a hazai vagy külföldi törvényes
fizetőeszköztől való egyértelmű megkülönböztethetőséget,
b) a felhasználhatóság lejáratát, ha van ilyen,
c) a felhasználhatóság egyéb korlátait, ha van ilyen,
d) az utalványkibocsátó megnevezését.
Az utalványkibocsátó tájékoztatási kötelezettsége
220/A. § (1) Az utalványkibocsátó általános üzleti feltételei tartalmazzák legalább
a) a forgatható utalvány kibocsátásának, forgalmazásának, megvásárlásának és visszaváltásának szabályait,
b) a forgatható utalvány utalványelfogadónál fizető eszközként történő felhasználhatóságának szabályait,
c) az ügyfél által az utalványkibocsátó részére fizetendő valamennyi díjat, jutalékot és költséget,
d) a sérült forgatható utalvány visszaváltásakor alkalmazandó értékcsökkentés mértékét,
e) utalványforgalmazó igénybevétele esetén az utalványforgalmazó azonosító adatait.
(2) Az utalványkibocsátó az általános üzleti feltételeit, valamint az utalványelfogadók listáját nyilvánosan közzéteszi
és a folyamatos elérhetőséget a honlapján biztosítja.
(3) Az utalványkibocsátó az általános üzleti feltételeiben meghirdetett díjon, jutalékon és költségen kívül egyéb,
valamint annak mértékét meghaladó díjat, jutalékot és költséget az ügyfél terhére nem számíthat fel.
(4) Az utalványkibocsátó az általános üzleti feltételei szerint meghirdetett díjból, jutalékból vagy áthárított
költségből az ügyféllel kötött egyedi megállapodás alapján kedvezményt adhat.
(5) Az utalványkibocsátó az általános üzleti feltételek módosításáról annak hatálybalépése előtt legalább 60 nappal
tájékoztatja az ügyfelet. Az utalványkibocsátó az ügyfelet tájékoztatja arról is, hogy a módosítást az ügyfél részéről
elfogadottnak tekinti, ha annak hatálybalépése előtt az ügyfél nem tájékoztatta az utalványkibocsátót arról, hogy
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a módosítást nem fogadja el. Ha az ügyfél a módosítást nem fogadja el, a módosítás hatálybalépése előtti napig
az ügyfél jogosult az utalványkibocsátóval kötött szerződést felmondani.
(6) Az utalványkibocsátó az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást
a) az utalványelfogadó részére írásban, a szerződésben meghatározott módon küldi meg vagy teszi számára
elérhetővé,
b) az utalványbirtokost érintő módosítás esetében a módosítás tényét és annak elérhetőségét legalább egy
országos vagy regionális napilapban, a módosítás tartalmát a honlapján teszi közzé.
(7) Az utalványkibocsátó a naptári év utolsó napján
a) az utalványbirtokosok vele szembeni pénzköveteléseként fennálló forgatható utalvány állomány hazai vagy
külföldi hivatalos pénznemben kifejezett, összesített névértékét,
b) a 87/R. § (4) bekezdése szerinti bontásban az utalványbirtokosok pénzkövetelésének fedezetéül rendelkezésre
álló eszközök összesített értékét
legkésőbb a naptári évet követő hónap végéig nyilvánosan közzéteszi és folyamatos elérhetőségét a honlapján
biztosítja.
A forgatható utalvány visszaváltása
220/B. § (1) Az utalványkibocsátó az utalványbirtokos kérésére, az annak birtokában lévő forgalomképes forgatható
utalványt a (3) bekezdésben meghatározott korlátozással a forgatható utalványon szereplő címletértékkel
megegyező névértékű hazai törvényes fizetőeszközre bármikor visszaváltja.
(2) Az utalványkibocsátó a forgatható utalvány visszaváltásáért díjat, jutalékot vagy költséget számíthat fel.
(3) Ha a forgatható utalvány felhasználhatósága lejárathoz kötött, az utalványkibocsátó az (1) bekezdésben foglalt
visszaváltási kötelezettsége a forgatható utalvány lejáratát követő tizenkettedik hónap végéig áll fenn.”
15. §		
A Hpt. a következő 234/O. §-sal egészül ki:
„234/O. § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban:
Módtv2.) 116. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban forgatható utalvány kibocsátására irányuló
tevékenységet végző utalványkibocsátó
a) a Módtv2.-vel megállapított 6/G. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének a 6/G. § (2) bekezdés
a)–c) pontja szerinti adattartalom, valamint a bejelentés napján az utalványkibocsátóval szembeni
pénzkövetelésként fennálló forgatható utalvány állomány hazai hivatalos pénznemben kifejezett összesített
névértékének közlésével a Módtv2. 116. § (2) bekezdésében meghatározott időponttól számított 15 napon belül
köteles eleget tenni,
b) a Módtv2.-vel megállapított 6/F. § (2) bekezdésében, 87/R. §-ában és 220/A. §-ában foglalt követelményeknek
a Módtv2. 116. § (2) bekezdésében meghatározott időponttól számított három hónapon belül köteles megfelelni,
és a 87/R. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesülésére vonatkozó igazolást eddig az időpontig az MNB-nek
megküldeni.”
16. §		
A Hpt. a következő 234/P. §-sal egészül ki:
„234/P. § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCVIII. törvény 10. §-ával megállapított
101. § (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a hatálybalépését követően indított kártalanítási eljárásban kell
alkalmazni.”
17. §		
A Hpt. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
18. §		
A Hpt. 84. § (2) bekezdésében a „három éven” szövegrész helyébe a „hat éven” szöveg lép.

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása
19. §		
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 1. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed)
„q) Magyarország területén a befektetési alapkezelő, kollektív befektetési forma, befektetési vállalkozás,
az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a pénzügyi intézmény, a biztosító, az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által végzett,
e törvényben meghatározott érték-papírkölcsönzésre.”

55396

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 102. szám

20. §

(1) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„25. céltársaság: magyarországi székhellyel rendelkező vagy magyarországi szabályozott piacra bevezetett
nyilvánosan működő társaság, amelynek részvényei a nyilvános vételi ajánlati eljárás tárgyát képezik,”
(2) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„36. elszámolási rendszer: a tőzsdén, vagy a tőzsdén kívül megkötött pénz- és tőkepiaci ügyletekre vonatkozó
megbízások egységes rend és közös szabályok szerinti feldolgozására, elszámolására illetve teljesítésére vonatkozó,
a rendszer tagjai által kötött kölcsönös megállapodás,”
(3) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„37. elszámolóház: a tőzsdén, a tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon pénzügyi
eszközre kötött ügyletek elszámolásával és teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat végző szakosított hitelintézet,”
(4) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 54. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„54. garanciaalap: a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon,
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben meghatározott egyensúlyozó platformon (a továbbiakban:
egyensúlyozó platform) árura, illetve pénzügyi eszközre kötött ügyletek elszámolásának a biztosítékaként
az elszámolóház, illetve a központi szerződő fél által kezelt olyan pénz-, illetve értékpapíralap, amely a teljesítéshez
óvadékul szolgál,”
(5) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 70. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„70. elszámolás: a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó
platformon árura, illetve pénzügyi eszközre kötött ügyletek elszámolására vonatkozó megbízások feldolgozásának,
egyeztetésének és megerősítésének a folyamata, a teljesítés alapjául szolgáló végső elszámolandó pozíció
kialakítása a teljesítést megelőzően (bruttó vagy nettó elven), valamint annak biztosítása, hogy megfelelő eszközök
álljanak rendelkezésre a teljesítéshez,”
(6) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 82. és 83. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„82. központi szerződő fél: a központi szerződő fél tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező gazdasági
társaság,
83. központi szerződő fél tevékenység: a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett
piacon pénzügyi eszközre kötött ügylet elszámolása és az elszámolt ügylet teljesítéséhez kapcsolódóan tett
kötelezettségvállalás, amelynél a központi szerződő fél a szerződésben érintett ügyfelek helyébe lépve vevőként lép
fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben,”
(7) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 94. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„94. nyilvános értékesítésre történő felajánlás: értékpapírra vonatkozó, egyedileg előre meg nem határozott
befektetők részére közzétett értékesítési ajánlat, amely elegendő információt ad az ajánlat feltételeiről és
az értékpapírról ahhoz, hogy lehetővé tegye a befektetőnek az értékpapír megvásárlására vonatkozó döntés
meghozatalát,”
(8) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 107. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„107. pozíciólezáró nettósítás: a felek megállapodása alapján a szerződés nemteljesítésekor vagy a felek által
meghatározott egyéb felmondási esemény bekövetkeztekor az azonnali deviza- és értékpapírügyletből,
származtatott ügyletből, repó- vagy fordított repóügyletből, értékpapír-kölcsönzésre irányuló megállapodásból,
óvadéki, illetve biztosítéki célt szolgáló egyéb szerződésből, vagy más hasonló tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön
törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó platformon árura, illetve pénzügyi eszközre kötött
ügyletből eredő tartozásoknak és követeléseknek az adott ügylet piacán elfogadott elszámolásaként egyetlen nettó
tartozássá vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a követelés kizárólag
az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik,”
(9) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 120. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
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„120. teljesítés: az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet ügyfelei, a központi értéktár ügyfelei, valamint
a központi szerződő fél ügyfelei között, valamint a központi szerződő fél kötelezettségvállalása mellett kötött ügylet
esetében a központi szerződő fél ügyfelei és a központi szerződő fél között fennálló pénzben, illetve nem pénzben
meghatározott követelések (pozíciók) kiegyenlítése,”
21. §		
A Tpt. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír zártkörű forgalomba hozatala esetén a Bszt. 5. § (1) bekezdés f ) vagy
g) pontjában meghatározott szolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás,
hitelintézet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: befektetési szolgáltató) igénybevétele kötelező, kivéve, ha
a) hitelintézet, illetve befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírt hoz forgalomba;
b) a külföldi hitelintézet, illetve a külföldi befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírját fióktelepe útján
hozza forgalomba;
c) a befektetési alapkezelő az általa kezelt befektetési alap befektetési jegyét hozza forgalomba.”
22. §		
A Tpt. 20. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a zártkörűen forgalomba hozott értékpapír nyilvános értékesítésre
történő felajánlására, illetve szabályozott piacra történő bevezetésére vagy multilaterális kereskedési rendszerbe
történő regisztrációjára az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Zártkörűen működő részvénytársaság részvényének nyilvános értékesítésre történő felajánlásához, illetve
szabályozott piacra történő bevezetéséhez, vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához
a létesítő okirat módosításáról szóló közgyűlési határozat szükséges.
(4) A zártkörűen forgalomba hozott értékpapír a nyilvános értékesítésre történő felajánlását, illetve a szabályozott
piacra történő bevezetését vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját követően nyilvánosan
forgalomba hozott értékpapírnak minősül.”
23. §

(1) A Tpt. 21. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve szabályozott
piacra történő bevezetése vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja esetén a kibocsátó,
az ajánlattevő, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését vagy az értékpapír multilaterális kereskedési
rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személy kibocsátási tájékoztatót (a továbbiakban: tájékoztató)
és a Bizottság 809/2004/EK rendeletének 31. cikkében meghatározott hirdetményt (a továbbiakban: hirdetmény)
köteles közzétenni.
(2) Nem kell tájékoztatót és hirdetményt közzétenni:
a) tizenkét hónapnál rövidebb eredeti lejáratú pénzpiaci eszköz forgalomba hozatala esetén;
b) nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy forgalomba hozatala esetén;
c) értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése esetén, ha
ca) a szabályozott piacra bevezetendő értékpapír kibocsátási összértéke tizenkét hónapon belül nem haladja meg
uniós szinten az ötmillió eurót vagy az annak megfelelő összeget, és
cb) az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették;
d) értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja esetén, ha
da) a regisztrálandó értékpapír kibocsátási összértéke tizenkét hónapon belül nem haladja meg az ötmillió eurót
vagy annak megfelelő összeget, vagy
db) a regisztrálandó értékpapír-sorozat szabályozott piacra vagy az OECD tagállamában bejegyzett tőzsdére be van
vezetve;
e) a 22. §-ban meghatározott esetben.”
(2) A Tpt. 21. §-a a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kibocsátó, az ajánlattevő, illetve az értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját
kezdeményező személy – ha az értékpapírt szabályozott piacra vagy az OECD tagállamában bejegyzett tőzsdére
nem vezették be – a regisztrációhoz tájékoztatót és hirdetményt köteles közzétenni akkor is, ha a multilaterális
kereskedési rendszerbe regisztrált és regisztrálandó ugyanazon sorozatba tartozó értékpapír kibocsátási összértéke
eléri vagy meghaladja az ötmillió eurót vagy az annak megfelelő összeget, és korábban a Felügyelet által
engedélyezett tájékoztató és hirdetmény nem került közzétételre.
(6) A (2) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott esetben a kibocsátó, illetve az értékpapír multilaterális
kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kérő személy az értékpapír-sorozat regisztrációjának feltételeként
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a piacműködtető által meghatározott tartalmú és általa jóváhagyott információs dokumentumot készít és
a Felügyelet által üzemeltetett információtárolási rendszeren és a Felügyelet által elfogadott nyelven tesz közzé.”
24. §		
A Tpt. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem kell tájékoztatót és hirdetményt közzétenni olyan nyilvános értékesítésre történő felajánlás esetén, amikor
a) a kibocsátó korábban már forgalomba hozott részvényekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó,
azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új részvények forgalomba hozatala nem jelenti a kibocsátott
alaptőke növelését;
b) az értékpapírt részvénytársaságban történő, nyilvános vételi ajánlat keretében történő befolyásszerzéssel
kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a (2) bekezdésben
meghatározott feltételek;
c) az értékpapírt a társaságok egyesülésével vagy szétválásával kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel és
az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a (2) bekezdésben meghatározott feltételek;
d) a részvénytársaság a részvényeseinek osztalékként olyan azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó
részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik;
e) az értékpapírt a kibocsátó, annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának, vezető
tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének és
felügyelőbizottsági tagjának értékesíti, juttatja, ha
ea) a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye az Európai Unió területén található, és az értékpapírok számára és
jellegére, valamint az értékesítés, juttatás indokaira és részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állnak, vagy
eb) a harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátó valamely értékpapírja szabályozott piacra, Bszt.-ben
meghatározott elismert tőzsdére már be van vezetve és az értékpapírok számára és jellegére, valamint
az értékesítés, juttatás indokaira és részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állnak.”
25. §		
A Tpt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának előkészítésével és lebonyolításával a kibocsátó, illetve
az ajánlattevő befektetési szolgáltatót köteles megbízni, kivéve, ha
a) e törvény a nyilvános forgalomba hozatal szabályait kizárólag szabályozott piacra történő bevezetés esetére
rendeli alkalmazni;
b) az állampapírt a kibocsátó saját maga hozza forgalomba;
c) a befektetési alapkezelő az általa kezelt befektetési alap befektetési jegyét hozza forgalomba;
d) hitelintézet, illetve befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírját hozza forgalomba;
e) külföldi hitelintézet, illetve külföldi befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírját fióktelepe útján hozza
forgalomba;
f ) e törvény a nyilvános forgalomba hozatal szabályait kizárólag multilaterális kereskedési rendszerbe történő
regisztráció esetére rendeli alkalmazni, és az azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket
ugyanazon multilaterális kereskedési rendszerbe már korábban regisztrálták, vagy
g) e törvény a nyilvános forgalomba hozatal szabályait kizárólag multilaterális kereskedési rendszerbe történő
regisztráció esetére rendeli alkalmazni, és a regisztrálandó értékpapír-sorozat szabályozott piacra vagy az OECD
tagállamában bejegyzett tőzsdére be van vezetve.”
26. §		
A Tpt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) Semmis az értékpapír jegyzése, illetve az adásvételére kötött szerződés, ha – a 21. §-ban foglalt
kivétellel – az értékpapírt a Felügyelet által engedélyezett tájékoztató és hirdetmény hiányában, illetve – a 23. §
(1) bekezdésében meghatározott eset kivételével – befektetési szolgáltató igénybevétele nélkül hozták nyilvánosan
forgalomba. Ugyancsak semmis az értékpapír jegyzése, illetve az adásvételére kötött szerződés, ha zártkörűen
működő részvénytársaság részvényét a működési forma megváltoztatására vonatkozó közgyűlési határozat nélkül
ajánlották fel nyilvános értékesítésre, illetve kezdeményezték annak szabályozott piacra történő bevezetését, illetve
multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetben a befektetőknek okozott kárért a kibocsátó, az ajánlattevő, az értékpapír
szabályozott piacra történő bevezetését, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját
kezdeményező személy és a forgalmazó egyetemlegesen felel.”
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27. §		
A Tpt. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem kell a tájékoztatónak összefoglalót tartalmazni, ha a tájékoztató olyan hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe történő
regisztrációja céljából készült, amelynek névértéke legalább százezer euró, illetve a forgalomba hozatal napján
az MNB hivatalos devizaárfolyamán számítva ennek megfelelő összeg, ide nem értve azt az esetet, amikor
az értékpapírt Magyarországon is be kívánják vezetni szabályozott piacra, illetve regisztrálni kívánják multilaterális
kereskedési rendszerbe, és a tájékoztatót nem magyar nyelven készítették el.”
28. §		
A Tpt. 27. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A kiemelt információ tartalmazza:
a) a kibocsátóra, az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítéséért kezességet (garanciát) vállaló személyre
vonatkozó alapvető adatokat, kockázatainak, pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges adatokat,
b) az értékpapírral kapcsolatos kockázatok, valamint az értékpapír által megtestesített jogok befektető általi
megismeréséhez szükséges információkat,
c) a nyilvános értékesítésre történő felajánlás általános feltételeit, ideértve a kibocsátó vagy az ajánlattevő által
felszámított, a befektetőt terhelő díjakat, költségeket,
d) a forgalomba hozatal, illetve a szabályozott piacra történő bevezetés, valamint a multilaterális kereskedési
rendszerbe történő regisztráció részleteit,
e) a forgalomba hozatal céljának és a forgalomba hozataltól várható haszon felhasználásának ismertetését.”
29. §		
A Tpt. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával
okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó),
az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír
szabályozott piacra történő bevezetését, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját
kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni
annak a személynek a nevét vagy megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét
vagy székhelyét, aki vagy amely a tájékoztató vagy annak valamely része tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt
minden információra, illetve az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának.”
30. §		
A Tpt. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tájékoztató a közzététel Felügyelet általi engedélyezését követő tizenkét hónapig érvényes. Az értékpapírt
– a 32. §-ban foglaltak figyelembevételével – legkésőbb a tájékoztató érvényességének időszaka alatt lehet
nyilvánosan forgalomba hozni vagy szabályozott piacra bevezetni, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe
regisztrálni. A tájékoztató érvényességének időszaka alatt az értékpapír forgalmazásához nem szükséges
újabb tájékoztató készítése, feltéve, hogy a tájékoztató kiegészítésére a 32. §-ban foglaltak szerint sor kerül, és
a tájékoztató használatához a tájékoztatót készítő személy írásban hozzájárult.”
31. §		
A Tpt. 32. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a közzététel engedélyezése és forgalomba hozatali eljárás lezárása, illetve az értékpapírral történő
kereskedésnek a szabályozott piacon, illetve multilaterális kereskedési rendszerben való megkezdése között
olyan lényeges tény vagy körülmény jut a Felügyelet tudomására, ami a tájékoztató, illetve az alaptájékoztató
kiegészítését teszi szükségessé, a Felügyelet a kibocsátó és a forgalmazó meghallgatása után elrendeli a tájékoztató,
illetve az alaptájékoztató kiegészítését.
(2) A kibocsátó, az ajánlattevő, illetve az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését, illetve multilaterális
kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személy és a forgalmazó köteles haladéktalanul
a tájékoztató, illetve az alaptájékoztató kiegészítését kezdeményezni, ha az engedély kiadása és a forgalomba
hozatali eljárás lezárásának határideje, illetve a szabályozott piacon, illetve multilaterális kereskedési rendszerben
való kereskedés megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a tudomására, amely a tájékoztató,
illetve az alaptájékoztató kiegészítését indokolttá teszi.”
32. §

(1) A Tpt. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a tájékoztatót az értékpapír forgalomba hozatalára irányuló eljárás időtartama alatt vagy a szabályozott
piacon, illetve multilaterális kereskedési rendszerben történő kereskedés megkezdése előtt kiegészítették,
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az a befektető, aki a kiegészítés közzététele előtt az értékpapírt lejegyezte vagy megvételére megállapodást
kötött, jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, a megállapodástól való elállásra. A befektető az elállási
jogát a kiegészítés közzétételét követő két munkanapon belül gyakorolhatja. Az elállás jogának gyakorlására
nyitva álló határidőt a kibocsátó vagy az ajánlattevő meghosszabbíthatja, az elállási jog gyakorlására nyitva álló
határidőt azonban a kiegészítésnek tartalmaznia kell. A befektető elállása esetén a kibocsátó, az ajánlattevő,
illetve az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését, multilaterális kereskedési rendszerbe történő
regisztrálását kezdeményező személy és a forgalmazó egyetemlegesen köteles a befektetőnek a jegyzéssel vagy
az értékpapírvétellel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A kiegészítés közzétételét követő két munkanapos
időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.”
(2) A Tpt. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a Felügyelet a tájékoztató közzétételéhez adott engedélyt visszavonta, a kibocsátó, az ajánlattevő,
illetve az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését, multilaterális kereskedési rendszerbe történő
regisztrációját kezdeményező személy vagy a forgalmazó a jegyzéskor vagy vásárláskor befizetett összeget
az engedély visszavonásától számított tizenöt napon belül köteles visszafizetni. A kibocsátó vagy az ajánlattevő,
illetve az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe történő
regisztrációját kezdeményező személy és a forgalmazó egyetemlegesen köteles a befektetőnek a jegyzéssel vagy
a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni.”
33. §

(1) A Tpt. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet általi jóváhagyását követően a tájékoztatót közzé kell tenni legkésőbb a forgalomba hozatali eljárás
kezdő időpontját, illetve a szabályozott piacon, illetve multilaterális kereskedési rendszerben történő kereskedés
megkezdését megelőzően, legalább a (3) bekezdésben megjelölt helyen.”
(2) A Tpt. 34. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A tájékoztató teljes szövegét az (1)–(2) bekezdésben meghatározott időpontban
a) közzé kell tenni a (4) bekezdésben meghatározott helyen, vagy
b) valamennyi forgalomba hozatali helyen, valamint a kibocsátó székhelyén vagy a szabályozott piac, illetve
multilaterális kereskedési rendszer kijelölt helyiségében ingyenesen a nyilvánosság számára elvitelre is
rendelkezésre kell bocsátani, és
c) a Felügyeletnek elektronikus úton be kell jelenteni a 391. § (1) bekezdés k)–r) pontjában meghatározott
– a tájékoztató tartalmával megegyező – adatokat.
(4) A közzététel helye:
a) legalább egy országos terjesztésű napilap,
b) a kibocsátó és – ha van – a forgalmazó honlapja,
c) annak a szabályozott piacnak, illetve multilaterális kereskedési rendszernek a honlapja, amelyen az értékpapírral
kereskednek, vagy
d) a Felügyelet honlapja, ha a Felügyelet nyújt ilyen szolgáltatást az e törvény szerinti közzétételi kötelezettség
teljesítése céljából.”
(3) A Tpt. 34. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti közzététel esetén a tájékoztatót minden olyan tagállamban, ahol az értékpapírt
nyilvánosan forgalomba hozzák, vagy szabályozott piacra be kívánják vezetni, illetve multilaterális kereskedési
rendszerbe regisztrálni kívánják, legalább egy, széles körben terjesztett napilapban meg kell jelentetni.
(7) Ha a tájékoztatót elektronikus úton teszik közzé, a kibocsátó, az ajánlattevő, az értékpapír szabályozott piacra
történő bevezetését, illetve multilaterális kereskedési rendszerben történő regisztrációját kezdeményező személy
vagy a forgalmazó a befektető kérésére köteles azt nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésére bocsátani.”

34. §		
A Tpt. 35. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalával összefüggésbe hozható minden, a befektetők tájékoztatását
szolgáló, a kibocsátó, az ajánlattevő, a forgalmazásban forgalmazóként vagy jegyzési garanciavállalás formájában
részt vevő befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, illetve az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését,
illetve multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személy által reklámban
vagy egyéb módon közölt információ – ide nem értve a tájékoztatót, az alaptájékoztatót, a hirdetményt és
a 21. § (6) bekezdés szerinti információs dokumentumot – kereskedelmi kommunikáció.
(2) A kereskedelmi kommunikációban foglalt információnak összhangban kell lennie a tájékoztató és
a 21. § (6) bekezdés szerinti információs dokumentum tartalmával.”
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35. §		
A Tpt. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő
bevezetést, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációt kezdeményező személy abban
a tagállamban kezdeményezheti a tájékoztató vagy alaptájékoztató közzétételének engedélyezését, amelyben
az értékpapírt nyilvánosan vételre fel akarja ajánlani, vagy amelyben az értékpapírt szabályozott piacra be kívánja
vezetni, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni kívánja.”
36. §		
A Tpt. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátó által benyújtott engedélykérelem alapján a Felügyelet
engedélyezheti a tájékoztató közzétételét, ha
a) a kibocsátó az értékpapírt Magyarországon kívánja nyilvánosan forgalomba hozni, szabályozott piacra bevezetni,
illetve multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni,
b) a tájékoztató megfelel
ba) az Európai Unió szabályainak vagy
bb) a nemzetközi szabványoknak, így különösen az IOSCO közzétételi szabványainak, és
c) a tájékoztatóban foglalt információra, így különösen a kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó információra
az e törvényben foglalt követelményekkel egyenértékű követelmények vonatkoznak.”
37. §

(1) A Tpt. 38. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:)
„i) zártkörűen működő részvénytársaság részvényének nyilvános forgalomba hozatalra történő felajánlása, illetve
szabályozott piacra történő bevezetése, valamint multilaterális kereskedési rendszerben történő regisztrációja
esetén a társaság működési formájának módosítására vonatkozó döntést tartalmazó okiratot;”
(2) A Tpt. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Felügyelet felhívására a kibocsátó, az ajánlattevő, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését, illetve
a multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációt kezdeményező személy és a forgalmazó, valamint
ezen személyek könyvvizsgálója, vezető tisztségviselője, ellenőrző részesedéssel rendelkező tulajdonosa, illetve
az a jogi személy, amelyben a kibocsátó, az ajánlattevő, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését,
illetve a multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációt kezdeményező személy vagy a forgalmazó
ellenőrző részesedéssel rendelkezik, köteles a tájékoztatóban foglaltakat igazolni, adatokkal, dokumentumokkal
alátámasztani.”
(3) A Tpt. 38. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha az értékpapír forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú – így
különösen, ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója kevesebb mint egy éve működik, ha
a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala következtében a kibocsátó hiteltartozásainak összege
meghaladja saját tőkéjének összegét, vagy a kibocsátó, az ajánlattevő, vagy az értékpapír szabályozott piacra
történő bevezetését, illetve a multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációt kezdeményező személy és
a forgalmazó felelőssége a tájékoztatóval kapcsolatosan nem egyetemleges – a Felügyelet kötelezi a forgalmazót
és a kibocsátót, az ajánlattevőt vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését, illetve a multilaterális
kereskedési rendszerbe történő regisztrációt kezdeményező személyt ennek a tájékoztató elején, valamint
kereskedelmi kommunikációjában feltűnő módon történő feltüntetésére.
(5) A kibocsátó, az ajánlattevő, illetve az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését, illetve a multilaterális
kereskedési rendszerbe történő regisztrációt kezdeményező személy, illetve a forgalmazó a Felügyeletnek
haladéktalanul bejelenti, ha az engedélyezési eljárás időtartama alatt olyan tény vagy körülmény jut a tudomására,
amely a benyújtott tervezet helyesbítését (kiegészítését, módosítását) teszi szükségessé.”

38. §

(1) A Tpt. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a Magyarországon illetve harmadik országban székhellyel rendelkező kérelmező az értékpapírt kizárólag
Magyarországon kívánja nyilvánosan forgalomba hozni, illetve szabályozott piacra bevezetni vagy multilaterális
kereskedési rendszerbe regisztrálni, a tájékoztatót a Felügyelet által elfogadott nyelven kell elkészíteni.”
(2) A Tpt. 43. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a kérelmező az értékpapírt Magyarországon és az Európai Unió más tagállamában is nyilvánosan forgalomba
kívánja hozni, illetve szabályozott piacra be kívánja vezetni, vagy multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni,
a tájékoztatót a Felügyelet által elfogadott nyelven kell elkészíteni, valamint – a kérelmező választása szerint –
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az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságai által elfogadott nyelven vagy egy, a nemzetközi
pénzügyi piacokon általában használt nyelven is rendelkezésre kell bocsátani.
(6) Ha a kérelmező az értékpapírt Magyarországon nyilvánosan forgalomba kívánja hozni és a tájékoztatót nem
magyar nyelven készíti el, az összefoglalót magyar nyelven is el kell készíteni. Ha a kibocsátó, az ajánlattevő vagy
az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe történő
regisztrációját kezdeményező személy a tájékoztatót más tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által
megadott engedély alapján teszi közzé Magyarországon, az összefoglalót magyar nyelven is el kell készíteni.
(7) Ha a kérelmező olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt kíván szabályozott piacra bevezetni, illetve
multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni, amelynek névértéke legalább százezer euró vagy a forgalomba
hozatal napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő összeg, a tájékoztatót vagy
egy, minden érintett felügyeleti hatóság által elfogadott nyelven vagy egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon
általában használt nyelven kell elkészíteni. Ha a kérelmező az értékpapírt Magyarországon szabályozott piacra be
kívánja vezetni, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni kívánja és a tájékoztatót nem készíti el
magyar nyelven, akkor az összefoglalót magyar nyelven is el kell készíteni, és közzé kell tenni.”
39. §		
A Tpt. 52. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e fejezetben foglaltakat nem kell alkalmazni a szabályozott piacra be nem vezetett részvény vagy kötvény
kibocsátójára, ide nem értve az 54. § (2) bekezdés b) pontját azzal, hogy az egyes pénzügyi évek végét követő
legkésőbb hat hónapon belül kell közzétenni az éves jelentést.
(5) A kizárólag multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrált (szabályozott piacra vagy az OECD tagállamában
bejegyzett tőzsdére be nem vezetett) értékpapír kibocsátójára vonatkozóan a multilaterális kereskedési rendszer
működtetője szabályzatban állapítja meg a rendkívüli tájékoztatás szabályait.
(6) A (4) és (5) bekezdésben hivatkozott kibocsátó az ott meghatározott közzétételeit a Felügyelet által üzemeltetett
információtárolási rendszeren és a Felügyelet által elfogadott nyelven köteles közzétenni.”
40. §		
A Tpt. 181/K. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„181/K. § E fejezet alkalmazásában személy: a természetes személy, a jogi személy, továbbá a jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság.”
41. §		
A Tpt. 304. § c) pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A tőzsdei tevékenység végzésére szóló engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a 303. § (2) bekezdés b) és c) pontjai elbírálhatósága érdekében rendelkezésre álló vagy beszerezni kívánt tárgyi,
technikai eszközök részletes leírását, számítógépes kereskedési rendszer esetén a próbafuttatások eredményeit, melyből
megállapítható, hogy a kérelmező]
„5. informatikai rendszere alkalmas a tőzsdei ügyletek elszámolására (amennyiben a tőzsdei ügyletek elszámolása
nem a tőzsde által történik, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, illetve a központi szerződő féllel
kötött megállapodást kell benyújtani);”
42. §		
A Tpt. 319. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tőzsdei ügylet érvényességéhez a tőzsdei ügylet adatainak a tőzsdei szabályzatban meghatározott módon
történő rögzítése, ezen felül az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet vagy a központi szerződő fél
nyilvántartásba vétele és visszaigazolása is szükséges.”
43. §		
A Tpt. 321. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy a tőzsdei ügyletben vállalt kötelezettségeiket a tőzsdei
szabályzat által meghatározott későbbi időpontban teljesítik (határidős ügylet).”
44. §		
A Tpt. 324. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„324. § (1) A tőzsdei forgalom elszámolása a tőzsde vagy attól szervezetileg független, elszámolóházi tevékenységet
végző szervezet vagy központi szerződő fél által történhet.
(2) Ha az elszámolás nem a tőzsde által történik, a tőzsde köteles szerződést kötni elszámolóházi tevékenységet
végző szervezettel, illetve központi szerződő féllel.
(3) Értékpapír-kereskedést lebonyolító tőzsde a (2) bekezdés szerinti szerződést azzal az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezettel vagy központi szerződő féllel köti meg, amely az értékpapír-teljesítés

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 102. szám

55403

lebonyolítására szerződéssel rendelkezik a dematerializált értékpapírok előállítását, nyilvántartását e törvény alapján
végző központi értéktárral.”
45. §		
A Tpt. 330. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tőzsde szabad pénzeszközét nem fektetheti az adott tőzsdére bevezetett és forgalmazott tőzsdei termékbe,
ide nem értve az állampapírt és a tőzsde, a tőzsdei ügyletek elszámolását, illetve teljesítését végző központi
szerződő fél, elszámolóház, illetve központi értéktár, valamint az elszámolóházban, a központi szerződő félben és
a központi értéktárban részesedéssel rendelkező pénzügyi holding társaság által kibocsátott részvényt.”
46. §		
A Tpt. 333. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tőzsdei tevékenység folytatásával felhagyó tőzsdén kötött tőzsdei ügyletből származó nyitott pozíció átvihető
az e törvény alapján működő más tőzsdére, a tőzsdék, illetve az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
illetve a központi szerződő fél szabályzatában meghatározott feltételekkel”.
47. §		
A Tpt. TIZEDIK RÉSZ címe helyébe a következő cím lép:

„AZ ELSZÁMOLÓHÁZI, KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRI ÉS KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL TEVÉKENYSÉG”
48. §		
A Tpt. 334. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Elszámolóházi tevékenység az alábbi tevékenységek végzése:)
„a) a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon pénzügyi eszközökre kötött
ügylet elszámolása,
b) az a) pont szerint elszámolt ügylet pénzügyi teljesítése,
c) az a) pont szerint elszámolt ügylet nem pénzbeli (termékkel történő) teljesítése, ide nem értve az értékpapírral
történő teljesítést,”
49. §

(1) A Tpt. 335. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E törvény alkalmazásában az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az (1) és (2) bekezdésben felsorolt
intézmény.”
(2) A Tpt. 335. § (3) bekezdése h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elszámolóház elszámolási tevékenységen kívül kizárólag:)
„h) tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó platformon
árura kötött ügyletek elszámolására irányuló,”
(tevékenységet végezhet.)

50. §

(1) A Tpt. 335/A. § (1) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
[Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a (2) bekezdésben és a 335. § (3) bekezdésének i) pontjában foglaltak
kivételével szolgáltatásokat]
„p) pénzforgalmi intézménynek és
q) elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek”
[nyújthat.]
(2) A Tpt. 335/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elszámolóház a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet kizárólag az általa,
a központi szerződő fél által elszámolt vagy központi szerződő fél által elszámolásra közvetített ügylet teljesítése
érdekében, kizárólag likvid eszközben történő, legalább teljes mértékű fedezettséget biztosító biztosítéknyújtás
mellett végezheti.”
(3) A Tpt. 335/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elszámolóház a Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységet kizárólag tőzsdei ügylettel,
tőzsdén kívüli értékpapírügylettel, értékpapír forgalomba hozatalával, az értékpapíron alapuló fizetéssel, befektetési
szolgáltatással, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatással, az értékpapírban foglalt
kötelezettségen alapuló fizetéssel vagy erre vonatkozó szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással, egyensúlyozó
platformon nyújtott szolgáltatással, valamint külön törvényben meghatározott szervezett piac számára nyújtott
szolgáltatással kapcsolatos pénzügyi teljesítés lebonyolítása érdekében végezhet.”
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51. §		
A Tpt. 336. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A központi értéktár központi értéktári tevékenységen kívül kizárólag:)
„b) tőzsdén kívüli értékpapírügylet esetén a 334. § a) pontjában meghatározott elszámolóházi tevékenységet,
c) értékpapírral történő teljesítést,”
(folytathat.)
52. §		
A Tpt. 338. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Tőzsde a 334. §-ban meghatározott elszámolóházi tevékenység folytatására jogosító engedélyt az (5) bekezdés
c)–e) pontjában meghatározott feltételek teljesítése esetén kaphat.”
53. §		
A Tpt. 340/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„340/D. § (1) A központi szerződő fél a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett
piacon pénzügyi eszközökre kötött ügylet elszámolását végzi és az elszámolt ügylet teljesítésére kötelezettséget
vállal.
(2) A központi szerződő fél az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységen kívül jogosult
a) árura tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó platformon
kötött ügyletek teljesítéséhez kapcsolódóan kötelezettséget vállalni,
b) árura tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó platformon
kötött ügyletet elszámolni,
c) az általa elszámolt, illetve az általa elszámolásra közvetített ügyletek vonatkozásában pénzügyi teljesítést végezni,
d) a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet kizárólag az általa elszámolt, illetve az általa
elszámolásra közvetített ügylet teljesítése érdekében, kizárólag likvid eszközben történő, legalább teljes mértékű
fedezettséget biztosító biztosítéknyújtás mellett végezni,
e) a Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységet kizárólag az általa elszámolt, illetve az általa
elszámolásra közvetített ügylettel kapcsolatos pénzügyi teljesítés lebonyolítása érdekében végezni, valamint
f ) a fenti tevékenységeket segítő kiegészítő tevékenységként informatikai, adatszolgáltatási, valamint oktatási
tevékenységet végezni.
(3) A központi szerződő fél a (2) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott bármely tevékenységet szakosított
hitelintézetként végezheti.
(4) A központi szerződő fél által végzett elszámolás nem minősül elszámolóházi tevékenységnek.
(5) A központi szerződő fél tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki, módosítja és
vonja vissza. A Felügyelet engedélye meghatározza a pénzügyi eszközök kategóriáit, amelyek vonatkozásában
a központi szerződő fél tevékenysége végezhető. Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység végzéséhez
szükséges, továbbá a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek végzésére, valamint a (3) bekezdésben foglaltak szerint
a szakosított hitelintézetként való működésre jogosító engedély a (6) bekezdésben foglalt engedélyezéssel egy
eljárásban is megadható.
(6) A központi szerződő fél tevékenységek végzésére jogosító engedélyt a Felügyelet azon Magyarország területén
székhellyel rendelkező, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság részére adja meg, amely a tőzsdén
kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július
4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott előírásoknak való megfelelésen túl
rendelkezik:
a) káreseményenként legalább százmillió forint, és évente összesen legalább százötvenmillió forint összegű
felelősségbiztosítással,
b) legalább egy befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutőzsdei szolgáltatóval kötött előszerződéssel,
c) a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekkel és
d) a 350/E. §-ban meghatározott szabályzatokkal.
(7) A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012.
július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott indulótőke
összegét a tevékenységi engedély iránti kérelem benyújtását megelőző naptári hónap utolsó napján érvényes MNB
által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
(8) A (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott tevékenységet végző központi szerződő fél alapítására,
működésére és felügyeletére a Hpt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(9) Az engedélyezési eljárásban – az elszámolási rendszer hatékony és megbízható működésével kapcsolatos
kérdésekben – az MNB szakhatóságként vesz részt.”
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54. §

(1) A Tpt. 340/E. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szerződő fél tevékenység végzéséről szóló engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„f ) a rendelkezésre álló vagy beszerezni kívánt tárgyi, technikai eszközök leírását, melyből megállapítható, hogy
a kérelmező
fa) által üzemeltetett elszámolási rendszer biztosítja a pontos, megbízható és átlátható elszámolási rendet,
fb) adatkezelése megfelel a biztonságos adatvédelem (tárolás, mentés, visszakereshetőség) feltételeinek,”
(2) A Tpt. 340/E. §-a a következő j–l) ponttal egészül ki:
(A központi szerződő fél tevékenység végzéséről szóló engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„j) az elszámolás és garanciavállalás részletes bemutatását, különösen az elszámolási technikát, módszereket,
adatrögzítési, adatmentési, adatvédelmi megoldásokat,
k) a belső szabályzatokat,
l) a vezető állású személyek megnevezését.”

55. §

(1) A Tpt. 340/F. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Felügyelet a központi szerződő fél tevékenység végzésére jogosító engedélyt akkor vonja vissza, ha)
„e) a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet a tevékenységre vonatkozó, e törvényben és más
jogszabályban, valamint a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról szóló 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlament és tanácsi rendeletében meghatározott
előírásokat ismétlődően vagy súlyosan megszegi,
f ) a fióktelep formájában működő központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet létesítőjének tevékenységi
engedélyét a székhely szerinti felügyeleti hatóság visszavonta.”
(2) A Tpt. 340/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Felügyelet a központi szerződő fél kérelmére indult eljárásban a központi szerződő fél tevékenység végzésére
jogosító engedélyt akkor vonja vissza, ha a központi szerződő fél ügyfele felé vállalt összes kötelezettségének eleget
tett.”

56. §		
A Tpt. XLIV/B. Fejezete a következő 340/H. §-sal egészül ki:
„340/H. § Központi szerződő fél pénzügyi szolgáltatási tevékenységére a Hpt. rendelkezéseit kell alkalmazni.”
57. §		
A Tpt. 343. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi értéktárral, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, valamint a központi szerződő
féllel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy – kivéve a vezető
állású személyként megbízási jogviszonyban álló személyt – befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél [kivéve
a 335. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakosított hitelintézetet], a központi értéktár, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, továbbá a központi szerződő fél ügyfelénél, szabályozott piacra bevezetett
értékpapír kibocsátójánál és szabályozott piac működtetőjénél – ide nem értve a központi értéktárban,
az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, valamint a központi szerződő félben tulajdonosi részesedéssel
rendelkező pénzügyi holding társaságot –
a) nem állhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban; és
b) nem lehet vezető állású személy.”
58. §

(1) A Tpt. 345. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 334. §-ban meghatározott elszámolóházi tevékenységek és a 335. § (3) bekezdésében meghatározott
tevékenységek a Felügyelet által jóváhagyott üzletszabályzat, szabályzatok alapján folytathatóak.”
(2) A Tpt. 345. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti elszámolóházi üzletszabályzatban, szabályzatokban meg kell határozni:]
„b) az elszámolás és a teljesítés rendjét;”
(3) A Tpt. 345. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az üzletszabályzatban, illetve a szabályzatokban kell meghatározni az ügyletek teljesítésével kapcsolatosan azt
az időpontot, amelyet követően az ügyfél a megbízását nem vonhatja vissza”.
(4) A Tpt. 345. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az üzletszabályzatát, valamint annak módosítását a Felügyelet
jóváhagyását követően a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra hozza.”
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59. §		
A Tpt. 347. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az ügyfelei tulajdonát képező, és az azok ügyfeleit megillető
bármely pénzügyi eszközt és pénzeszközt egymástól és a saját vagyonától elkülönítve köteles nyilvántartani.”
60. §		
A Tpt. 350/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az üzletszabályzatban, illetve a szabályzatokban kell meghatározni az ügyletek teljesítésével kapcsolatosan azt
az időpontot, amelyet követően az ügyfél a megbízását nem vonhatja vissza.”
61. §		
A Tpt. 350/E. § (2) bekezdése a következő i)–l) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti szabályzatokban meg kell határozni:]
„i) az elszámolás és teljesítés rendjét,
j) a pénzszámlák számlavezetésének rendjét és szabályait, amennyiben a 340/D. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
tevékenységet végez,
k) a pénzkölcsönzés szabályait, amennyiben a 340/D. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységet végez,
l) az ügylet elszámolásával kapcsolatosan azt az időpontot, melyet követően az ügyfél a megbízását nem vonhatja
vissza.”
62. §		
A Tpt. 350/F. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A központi szerződő fél az ügyfelei tulajdonát képező, és az azok ügyfeleit megillető bármely pénzügyi eszközt
és pénzeszközt egymástól és a saját vagyonától elkülönítve köteles nyilvántartani.
(7) A központi szerződő fél jogosult a szabályzatában meghatározott módon kockázatkezelési célra létrehozott
garanciaalap kezelését végezni.”
63. §		
A Tpt. 351. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, valamint a központi szerződő fél nem
szerezhet olyan részesedést, és nem létesíthet olyan tagsági viszonyt vállalkozásban, amely esetben a vállalkozás
tartozásaiért a részesedés mértékére való tekintet nélkül korlátlanul felel. A központi szerződő fél befektetései
kapcsán a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló,
2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak meg kell felelni.”
64. §

(1) A Tpt. 352/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiszervezés
a) nem eredményezheti a vállalkozás vezető állású személyei hatáskörének átadását,
b) a központi értéktár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet esetében
ba) nem eredményezhet változást az ügyfél és a vállalkozás közötti szerződéses viszonyban és nem befolyásolhatja
a vállalkozás ügyfél felé fennálló, e törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítését, és
bb) nem eredményezhet változást az e törvény szerinti tevékenység végzésére jogosító engedély megszerzéséhez
szükséges feltételek teljesítésében.”
(2) A Tpt. 352/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vállalkozás kritikus funkció kiszervezéséről szóló megállapodást csak azzal köthet, aki megfelel
a (3) bekezdésben foglaltaknak, valamint a központi szerződő fél esetén a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről,
a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben foglaltaknak.”
(3) A Tpt. 352/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A központi szerződő fél a kockázatkezeléshez kapcsolódó főbb tevékenységének kiszervezéséhez a Felügyelet
engedélye szükséges.”
(4) A Tpt. 352/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában kritikus funkciónak minősül minden olyan funkció, amelynek
végrehajtásában tapasztalható hiányosság vagy eltérés kétségessé teszi a vállalkozás e törvényben
előírt kötelezettségeinek teljesítését, jövedelmezőségét vagy a befektetési szolgáltatási tevékenység
végzésének folyamatosságát, valamint központi szerződő fél esetén olyan funkció vagy tevékenység, amely
a kockázatkezeléshez kapcsolódik.”
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65. §		
A Tpt. 353. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 340/D. § (2) bekezdés d) vagy e) pontjában meghatározott tevékenységet végző központi szerződő fél elleni
felszámolási eljárás során a hitelintézetek felszámolására vonatkozó általános szabályokat a (2) és (3) bekezdésben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
66. §		
A Tpt. 355. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás, részvénytársasági formában működő árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő,
tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél, illetve központi értéktár részvényeiről
és a részvények tulajdonosairól olyan részvénykönyvet köteles a befektetési vállalkozás igazgatósága vezetni, amely
legalább a következő adatokat tartalmazza:
a) a részvénytulajdonos nevét, természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén székhelyét;
b) ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő a) pontban meghatározott
adatait;
c) a részvény értékpapírkódját, valamint sorozatát és névértékét;
d) a részvény fajtáját;
e) a részvényszerzés időpontját;
f ) a részvényszerzés részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
g) a felülbélyegzés időpontját;
h) a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját; és
i) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.”
67. §		
A Tpt. 356. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szabályozott piacnál, tőzsdénél, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, központi szerződő félnél,
illetve központi értéktárnál vezető állású személynek az választható meg, illetve az nevezhető ki,
a) aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik;
b) aki legalább hároméves pénzügyi szakmai és pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlattal
rendelkezik;
c) aki hatósági bizonyítvány útján igazolja, hogy a 296/B. § (7) bekezdése szerinti bűncselekményi kör tekintetében
büntetlen előéletű;
d) akivel szemben a 357. §-ban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.”
68. §

(1) A Tpt. 358. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kockázati tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél,
illetve központi értéktár által – a Gt.-nek a könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően –
könyvvizsgálói feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló
(könyvvizsgáló cég) részére adható megbízás, amely rendelkezik pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási
minősítéssel.”
(2) A Tpt. 358. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó, a tőzsde, a központi szerződő fél, illetve
az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb
öt évig tarthat, és a megbízatás lejártát követő harmadik év után lehet újabb megbízási szerződést kötni ugyanazon
könyvvizsgálóval. A könyvvizsgáló cég nevében könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló
legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír
kibocsátónál, tőzsdénél, központi szerződő félnél, illetve elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél,
és a megbízatás lejártát követő 2 üzleti éven belül nem láthat el újra – ugyanannál a nyilvánosan forgalomba
hozott értékpapír kibocsátónál, tőzsdénél, a központi szerződő félnél, illetve elszámolóházi tevékenységet végző
szervezetnél – könyvvizsgálói feladatot.
(6) Az (1) bekezdésben előírtakon túlmenően további követelmény a természetes személy könyvvizsgálóval
szemben, hogy – egyidejűleg – legfeljebb öt azonos típusú intézménynél láthat el könyvvizsgálói feladatot, és
az egy intézménytől származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg az éves jövedelmének (bevételének)
harminc százalékát. Az egy tulajdonosi csoportba tartozó nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátóktól,
hitelintézetektől, pénzügyi vállalkozásoktól, befektetési vállalkozásoktól, befektetési alapkezelőtől, tőzsdétől,
központi szerződő féltől és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, illetve a tulajdonosi csoportba tartozó
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befektetési alapkezelő által kezelt kollektív befektetési formától származó összesített jövedelme (bevétele) nem
haladhatja meg az éves jövedelmének (bevételének) hatvan százalékát.
(7) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további követelmény a könyvvizsgáló céggel szemben, hogy
a könyvvizsgáló cégen belül az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelő könyvvizsgáló egyidejűleg
legfeljebb öt azonos típusú intézménynél láthat el könyvvizsgálói feladatot, és a könyvvizsgáló cég egy
intézménytől származó bevétele nem haladhatja meg az éves nettó árbevételének tíz százalékát. A könyvvizsgáló
cégnek az egy tulajdonosi csoportba tartozó nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátótól, hitelintézettől,
pénzügyi vállalkozástól, befektetési vállalkozástól, befektetési alapkezelőtől, kockázati tőkealap-kezelőtől,
tőzsdétől, elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, központi szerződő féltől, valamint központi értéktártól
és a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezelő által kezelt kollektív befektetési formától származó
összesített bevétele nem haladhatja meg az éves nettó árbevételének harminc százalékát.”
69. §		
A Tpt. 360. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő
fél, a központi értéktár által megbízott könyvvizsgáló a felülvizsgálatának eredményéről a vizsgált intézménnyel
egyidejűleg a Felügyeletet – írásban – haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan tényeket állapított meg, amelynek
alapján
a) korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, illetve a záradék megadásának elutasítása válhat szükségessé;
b) bűncselekmény elkövetésére vagy a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, a központi szerződő fél, illetve a központi értéktár belső szabályzatának, kockázati tőkealap kezelési
szabályzatának súlyos megsértésére, illetve az előzőekben említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel;
c) e törvény vagy más jogszabályok, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő
fél, illetve a központi értéktár szabályzataiban foglalt előírások súlyos megsértésére utaló körülményeket észlel;
d) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő
fél, illetve a központi értéktár kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek megőrzését nem látja
biztosítottnak;
e) úgy ítéli meg, hogy kockázati tőkealap-kezelő tevékenysége folytán a befektetők érdekei veszélyben forognak;
f ) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél,
illetve a központi értéktár belső ellenőrzési rendszereinek súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét állapítja meg;
g) jelentős véleménykülönbség alakult ki közte és a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve a központi értéktár vezetése között a kockázati
tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve
a központi értéktár fizetőképességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érintő, a működés
szempontjából lényeges kérdésekben.”
70. §		
A Tpt. 361. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„361. § Ha a könyvvizsgáló a jogszabályban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Felügyelet jogosult arra,
hogy a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi
szerződő felet, illetve a központi értéktárat más, a 358. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő
könyvvizsgáló választására kötelezze. Ha a Felügyelet a 400. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
intézkedésként a kockázati tőkealap-kezelő, a kockázati tőkealap, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, a központi szerződő fél, illetve a központi értéktár könyvvizsgálójának felmentését kezdeményezi,
jogosult a könyvvizsgáló pénzügyi intézményi, illetve befektetési vállalkozási minősítésének visszavonását
kezdeményezni.”
71. §		
A Tpt. 363. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„363. § (1) A kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi
szerződő fél, illetve a központi értéktár köteles a könyvvizsgálóval – az éves beszámoló könyvvizsgálatára – kötött
szerződést és valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves beszámolóval kapcsolatban készített jelentést a Felügyelet
számára megküldeni.
(2) A Felügyelet jogosult a könyvvizsgáló a 360. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatása alapján – az éves
beszámoló jóváhagyása előtt – a kockázati tőkealap-kezelőnél, a tőzsdénél, az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezetnél, a központi szerződő félnél, illetve a központi értéktárnál kezdeményezni, hogy a helytelen
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adatokat tartalmazó beszámolót helyesbítsék, gondoskodjanak a helyesbített adatok könyvvizsgálóval történő
felülvizsgálatáról.
(3) Ha az éves beszámoló jóváhagyását követően jutott a Felügyelet tudomására, hogy az éves beszámoló
lényeges hibát tartalmaz, a Felügyelet kötelezheti a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezetet, a központi szerződő felet, illetve a központi értéktárat az adatok módosítására
és könyvvizsgálóval való felülvizsgálatára az Szmt.-ben foglalt, önellenőrzésre vonatkozó szabályok
figyelembevételével. A módosított, könyvvizsgáló által felülvizsgált adatokat a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde,
az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve a központi értéktár köteles
a Felügyeletnek bemutatni.”
72. §		
A Tpt. a következő 372. §-sal egészül ki:
„372. § Nem jelenti az értékpapírtitok, üzleti titok sérelmét a központi értéktári, a központi szerződő fél, valamint
az elszámolóházi tevékenység végzése érdekében szükséges, a központi értéktár, a központi szerződő fél, valamint
az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet közötti adattovábbítás.”
73. §		
A Tpt. a következő 373. §-sal egészül ki:
„373. § Nem jelenti az értékpapírtitok, üzleti titok sérelmét a nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési
adattárnak való, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adattovábbítás.”
74. §		
A Tpt. 376. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye)
„g) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél és a központi értéktár alapszabályával,
üzletszabályzatával és szabályzataival;”
75. §

(1) A Tpt. 391. § (1) bekezdés a)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:)
„a) a kockázati tőkealap-kezelő, a kockázati tőkealap, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
a központi szerződő fél és a központi értéktár neve, székhelye;
b) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél és
a központi értéktár alapításának időpontja;
c) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél és
a központi értéktár tevékenységi köre;
d) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél és
a központi értéktár jegyzett tőkéjének mértéke;
e) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő él és
a központi értéktár tulajdonszerzés szempontjából engedély- vagy bejelentésköteles tulajdonosai;
f ) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél és
a központi értéktár vezető állású személyei;”
(2) A Tpt. 391.§ (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:)
„g) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél
és a központi értéktár tevékenysége megkezdésének időpontja;”
(3) A Tpt. 391. § (1) bekezdés h)–s) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:)
„h) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél
és a központi értéktár tulajdonában álló vállalkozások neve, székhelye, tevékenysége;
i) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél és
a központi értéktár fióktelepe létesítésének időpontja és helye;
j) a kockázati tőkealap-kezelő ügynökének neve, székhelye, fióktelepe;
k) a kibocsátó neve, székhelye;
l) a kibocsátó alapításának időpontja;
m) a kibocsátó jegyzett tőkéjének nagysága;
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n) a kibocsátó vezető állású személyeinek családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve (a továbbiakban:
természetes személyazonosító adatai), lakcíme, a kibocsátóban fennálló részesedésük (ideértve a részesedés
megszerzésére vonatkozó opciót és egyéb jogokat is) mértéke;
o) a kibocsátó tulajdonosainak természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye), más
társaságban lévő részesedése;
p) a forgalomba hozatal adatai;
q) a bennfentes személyek természetes személyazonosító adatai, lakcíme;
r) a kibocsátó könyvvizsgálójának természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye);
s) az engedélyezett tájékoztató;”
(4) A Tpt. 391. § (1) bekezdés a következő t) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:)
„t) a közzétételre kötelezett által megjelölt közzétételi hely.”
76. §

(1) A Tpt. 394. § (1) bekezdés a)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Felügyelet feladata ellátása érdekében kezelheti)
„a) a kockázati tőkealap-kezelő vezető állású személyének és alkalmazottjának, a tőzsde, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve a központi értéktár vezető állású személyeinek és
alkalmazottainak a 356. §-ban előírt feltételek meglétének ellenőrzésére szolgáló adatait;
b) a tőzsdében történő tulajdonszerzés engedélyezése iránti kérelmet benyújtó személy, illetve a tőzsde
tulajdonosának a 308. §-ban előírt feltételek meglétének ellenőrzésére szolgáló adatait;
c) a Psztv. 53. §-a szerinti ellenőrzési eljárás során, a Felügyelet ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében
a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél,
illetve a központi értéktár természetes személy ügyfelének természetes személyazonosító adatait, jogi személy
ügyfelének azonosító adatait illetve az ilyen adatot tartalmazó nyilvántartást vagy adatbázist; az ügyfél vagyoni
helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, számlájának
egyenlegére és forgalmára vonatkozó adatokat;
d) a bejelentésre kötelezett bennfentes jogi személy azonosító adatait, bennfentes természetes személy esetében
a természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint az ügylet azonosító adatait;
e) a Psztv. szerinti piacfelügyeleti eljárás során az eljárás alá vont ügyfélre vonatkozó értékpapír-, ügyfél- és
fizetésiszámla-forgalommal, a terhelendő és a jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás
jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával kapcsolatos természetes személyazonosító adatot,
az állampolgárságát, a lakóhelyét, a tartózkodási helyét, ha a Felügyelet valószínűsíti, hogy a tényállás maradéktalan
tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges;
f ) az összeférhetetlenségi szabályok betartásának ellenőrzése érdekében
1. a tőzsdére bevezetett értékpapír kibocsátójánál vezető állású személy,
2. a tőzsde tisztségviselője és alkalmazottja,
3. az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél vagy a központi értéktár vezető állású
személye és alkalmazottja,
4. az ügynök,
5. a kockázati tőkealap-kezelési tevékenységet végző szervezet vezető állású személye és alkalmazottja
természetes személyazonosító adatait;”
(2) A Tpt. 394. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés, a 391. § (2) bekezdése vonatkozásában a Felügyelet az érintett természetes személyazonosító
adatait, állampolgárságát és lakcímét, valamint az engedélyezési és ellenőrzési célú adatkezelés során a befektetés,
tulajdoni részesedés, szakképzettség, szakmai gyakorlat, választott tisztség, beosztás, munkaviszony, büntetlenség
és a 357. §-ban meghatározott kizáró okok megállapításához szükséges adatokat kezeli.”
(3) A Tpt. 394. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet az adatot)
„c) a tőzsdében, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, a központi értéktárban, központi szerződő
félben meglévő tulajdon elidegenítésétől számított tíz évig,”
(kezelheti.)
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77. §
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(1) A Tpt. 395. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél
és a központi értéktár a Felügyeletnek köteles bejelenteni és ezzel egyidejűleg – az i) pontban foglaltak
kivételével – közzétenni:
a) valamely engedélyezett tevékenység megkezdését;
b) a részvényesei nevét (cégnevét), illetve tulajdoni és szavazati hányadukat;
c) a járulékos vállalkozásban történő befolyásszerzést, illetve a befolyás megszűnését;
d) a 356. §-ban és a Batv. 8. § (5)–(8) bekezdésében meghatározott személyi körben bekövetkezett változást;
e) az ügynökkel kötött szerződés megkötését, módosítását és megszűnését;
f ) fióktelepének, képviseletének megnyitását és megszűnését;
g) a közgyűlésének összehívását a napirend közlésével, valamint a közgyűlés által hozott határozatokat, az utóbbiak
lényeges tartalmának összefoglalásával;
h) az ügyfélfogadás szüneteltetésének tervét;
i) a cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását;
j) ha vele szemben törvényességi felügyeleti eljárás indult.”
(2) A Tpt. 395. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél
és a központi értéktár köteles a Felügyeletnek megküldeni és ezzel egyidejűleg közzétenni a közgyűlés által
jóváhagyott, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolót.”
(3) A Tpt. 395. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél és
a központi értéktár köteles a tevékenységéről, az általa megkötött ügyletekről külön jogszabályban előírt módon,
tartalommal és gyakorisággal a Felügyeletnek, és az MNB-nek adatot szolgáltatni.”

78. §		
A Tpt. 399. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Felügyelet külföldi felügyeleti hatósággal kötött, tőzsdei kereskedési joggal rendelkező vállalkozások
felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás alapján a külföldi felügyeleti hatóság
kezdeményezésére külföldi jogszabályban, külföldi felügyeleti hatóság határozatában, külföldi tőzsde
alapszabályában vagy szabályzatában, külföldi elszámolóház alapszabályában vagy szabályzatában, központi
szerződő fél alapszabályában vagy szabályzatában illetve külföldi központi értéktár alapszabályában vagy
szabályzatában meghatározott előírások megsértése esetén is alkalmazhat intézkedéseket és szankciókat.”
79. §

(1) A Tpt. 400. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:
a) a kibocsátót, a felügyelete alá tartozó szervezetet, valamint ezek vezető állású személyét és alkalmazottját,
a befolyásszerzőt az értékpapírok forgalomba hozatalára, a tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére,
a tőzsde által végzett tevékenységre, az elszámolóház által végzett tevékenységre, a központi szerződő fél által
végzett tevékenységre, illetve a központi értéktár által végzett tevékenységre, valamint a nyilvánosan működő
részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó jogszabályban, szabályzatban és az engedélyben
meghatározott feltételek megsértése esetén figyelmezteti, illetve – ha szükséges – a feltételeknek való megfelelésre
határidő kitűzésével felszólítja;
b) az engedély nélkül tőzsdei, elszámolóházi, a központi szerződő fél által végzett, illetve központi értéktári
tevékenység folytatását megtilthatja;
c) a Felügyelet által kirendelt szakértő, illetve felügyeleti biztos közreműködésével kapcsolatban felmerült költségek
megtérítésére kötelezhet;
d) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél,
illetve a központi értéktár vezető állású személyének és könyvvizsgálójának felmentését, az alkalmazott felelősségre
vonását kezdeményezheti;
e) kötelezheti a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi
szerződő fél, illetve a központi értéktár igazgatóságát rendkívüli közgyűlés összehívására, és arra kötelező napirend
megtárgyalását írhatja elő;
f ) a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi szerződő
felet, a központi értéktárat határidő meghatározásával helyreállítási terv kidolgozására és a Felügyelethez történő
benyújtására kötelezheti;
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g) a kibocsátót, az ajánlattevőt, a nyilvánosan működő részvénytársaságban ötszázalékos vagy azt meghaladó
befolyással rendelkező részvényest, a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezetet, a központi szerződő felet, illetve a központi értéktárat meghatározott tartalmú rendkívüli
adatszolgáltatás teljesítésére kötelezheti;
h) a tőzsdei tevékenység folytatását részben vagy egészben meghatározott időre felfüggesztheti;
i) meghatározott időre felfüggesztheti a tőzsdei szekcióban történő kereskedést, illetve a teljes tőzsdei kereskedést,
valamint előírhatja valamely tőzsdei termék kereskedésből történő kivezetését;
j) a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél,
a központi értéktár tevékenységi engedélyét visszavonhatja;
k) a kockázati tőkealap-kezelőt meglévő szerződéses kötelezettségeinek más szolgáltató részére történő átadására
kötelezheti;
l) felügyeleti biztost rendelhet ki a kockázati tőkealap-kezelőhöz, a tőzsdéhez, az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezethez, központi szerződő félhez illetve a központi értéktárhoz;
m) törvényben meghatározott esetben és mértékben bírságot szabhat ki;
n) meghatározott időszakra felfüggesztheti az értékpapír forgalomba hozatalát, a pénzügyi eszköz forgalmazását,
a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó
eljárást;
o) ha törvény alapján a részvényes a részvénytársasággal szemben tagsági jogait nem gyakorolhatja, ezt
a tényt a Felügyelet határozatban megállapítja, és szükség esetén elrendelheti a tagsági jogok gyakorlásának
felfüggesztését;
p) más illetékes hatóságnál eljárást kezdeményezhet;
q) megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti a kockázati tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél, illetve a központi értéktár
1. osztalékának kifizetését,
2. vezető állású személyének történő kifizetést,
3. tulajdonosainak e szervezetektől való kölcsönfelvételét, illetve, hogy e szervezetek részükre kockázatvállalással
járó szolgáltatást nyújtsanak,
4. tulajdonosainak és vezető tisztségviselőinek érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások részére történő hitel,
kölcsön nyújtását, illetve annak minősülő ügyletkötést,
5. hitel- vagy kölcsönszerződésében foglalt határidők meghosszabbítását (prolongálását),
6. új fiókjának megnyitását, új tevékenységének, valamint új üzletágának megkezdését;
r) kötelezheti a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi
szerződő felet, illetve a központi értéktárat
1. belső szabályzat kidolgozására vagy meghatározott szempontok szerinti átdolgozására, illetve alkalmazására,
2. az alkalmazottak (vezetők) szakmai továbbképzésére, illetve megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező
alkalmazottak (vezetők) felvételére,
3. a működési költségek csökkentésére,
4. megfelelő nagyságú tartalék képzésére;
s) a tőzsde jogszabályba ütköző tevékenységét megtiltja, a tőzsdét új szabályzat kidolgozására vagy új határozat
hozatalára kötelezi;
t) ha a forgalomba hozatali eljárás lezárásáig olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely alapján
a tájékoztató közzétételének engedélyezését meg kellett volna tagadni, vagy az a befektetői érdekeket súlyosan
sérti, a Felügyelet a tájékoztató közzétételéhez adott engedélyét visszavonja és határidő kitűzésével kötelezi
a kibocsátót, valamint a forgalmazót a forgalomba hozatali folyamat leállítására;
u) az e törvényben előírt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a közzétenni elmulasztott információt
a 40. §-ban foglaltak szerint, a mulasztó költségén nyilvánosságra hozza,
v) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló,
2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. és 9-11. cikkében előírt kötelezettség
megsértése esetén a kötelezettségének teljesítését elmulasztó személyt vagy szervezetet figyelmezteti, illetve – ha
szükséges – a kötelezettségének való megfelelésre felszólítja.”
(2) A Tpt. 400. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Felügyelet az (1) bekezdés r) pont 1. alpontjában foglalt intézkedést akkor alkalmazhatja, ha az osztalék
kifizetése esetén a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve
a központi értéktár előírt tőkekövetelményeknek való megfelelése nem biztosított.”
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80. §

(1) A Tpt. 401. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet egy vagy több felügyeleti biztost rendelhet ki, különösen akkor, ha a kockázati tőkealap-kezelő,
elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve központi értéktár
a) olyan helyzetbe kerül, amelyben fennáll annak a veszélye, hogy kötelezettségeinek nem tud eleget tenni;
b) igazgatósága (más vezető állású személye) nem tudja ellátni feladatát, és ez veszélyezteti a befektetők érdekeit;
c) számvitelében, belső ellenőrzési rendszerében feltárt hiányosságok oly mértékűek, hogy lehetetlenné vált valódi
pénzügyi helyzetének értékelése.”
(2) A Tpt. 401. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott helyzet különösen akkor áll fenn, ha
a) a tulajdonosok vagy a fióktelep alapítója a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, a központi szerződő fél, illetve a központi értéktár saját tőkéjét az előírt szintre nem emelik fel;
b) az igazgatóság a közgyűlést felügyeleti intézkedés ellenére nem hívja össze.”

81. §

(1) A Tpt. 402. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felügyeleti biztos kirendeléséről rendelkező határozat kézhezvételéig a kockázati tőkealap-kezelő,
a szabályozott piac, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, a központi
értéktár igazgatósági tagjainak a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti felelőssége
fennmarad.”
(2) A Tpt. 402. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdéstől eltérően az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja a felügyeleti biztos kirendelésének
ideje alatt is jogorvoslattal élhet a felügyeleti biztost kirendelő határozat és a Felügyelet által a kockázati tőkealapkezelővel, a szabályozott piaccal, a tőzsdével, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi
szerződő féllel, a központi értéktárral szemben hozott határozat ellen, e jogorvoslati eljárásban a kockázati tőkealapkezelőt, a szabályozott piacot, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi szerződő
felet, a központi értéktárat képviselheti vagy a képviselet ellátására megbízást adhat.”
(3) A Tpt. 402. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felügyeleti biztos feladata:
a) a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve
a központi értéktár vagyoni helyzetének felmérése;
b) az ügyfélkövetelések teljesíthetőségének felmérése;
c) az a) és b) pontban előírtakhoz szükséges mértékben a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, a központi szerződő fél, illetve a központi értéktár nyilvántartásának helyreállítása;
és
d) a szükséges mértékben a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi
szerződő fél, illetve a központi értéktár működtetése.”

82. §		
A Tpt. 404. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelő, szabályozott piac,
tőzsde, elszámolóház, központi szerződő fél, illetve központi értéktár fióktelepe megsérti a Magyarországon
hatályos előírásokat, illetve a Felügyelet hiányosságot észlel a fióktelep működésében, a Felügyelet felszólítja
a fióktelepet a szabályellenes helyzet megszüntetésére.”
83. §		
A Tpt. 405. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Felügyelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti
nem pénzügyi szerződő felet a rendelet 4. és 9–11. cikkében előírt kötelezettsége megsértése esetén bírság
megfizetésére kötelezheti.”
84. §		
A Tpt. 25. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
85. §

(1) A Tpt. 335/A. § (1) bekezdés n) pontjában a „számára és” szövegrész helyébe a „számára,” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Tpt. 322. § (4) bekezdése, 335. § (3) bekezdés d) pontja, 335. § (4) bekezdése, 338. § (5) bekezdés
f ) pontja, 339. § l) pontja, 344. § (3) bekezdése, 345. § (2) bekezdés g) és o) pontja, 340/F. § (1) bekezdés a)–d) pontja,
a 350/F. § (5) bekezdése és a 391. § (1) bekezdés x)–y) pontja.
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(3) Hatályát veszti a Tpt. 340/A. § (2) bekezdésében a „központi szerződő fél tevékenységet nem végző” szövegrész,
340/E. § c) pontjában a „valamint elszámolóházzal” szövegrész, valamint 381. § (6) bekezdésében az „illetve központi
szerződő fél” szövegrész és az „illetve központi szerződő félre” szövegrész.

3. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló
2003. évi XXIII. törvény módosítása
86. §		
A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Két rendszerüzemeltető által kötött rendszerkapcsolati megállapodás esetén, a rendszerüzemeltetőnek
az általa nyújtott biztosítékhoz fűződő jogát nem érinti a biztosítékot elfogadó rendszerüzemeltető ellen indított
fizetést korlátozó eljárás.”
87. §		
A Tvt. 17. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) az Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott
ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról.”

4. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
88. §		
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt) 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb
vonatkozásairól szóló 1031/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1031/2010/EU bizottsági rendelet) 18. cikk
(2) és (3) bekezdésében hivatkozott személyek ezen cikkek alapján ajánlatot tenni kizárólag a Felügyelet e törvény
9. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tevékenységnek a 9. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
eszközre vonatkozó árutőzsdei szolgáltatás nyújtására irányuló engedélye alapján jogosultak.”
89. §		
A Bszt. 33. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[A kérelmező a 9. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésre jogosító engedély iránti kérelemhez mellékeli]
„l) az 1031/2010/EU bizottsági rendelet 59. cikkében meghatározott feltételek teljesülésének részletes leírását,
amennyiben a kérelmező által a c) pont keretében megjelölt végezni kívánt tevékenység a 11. § (3) bekezdésében
meghatározottakra vonatkozik.”
90. §		
A Bszt. 117. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Tpt. 205. §-ban meghatározott, valamint a nyilvántartásba vett vagy
elismert kereskedési adattárnak való, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről
és a kereskedési adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU rendelet szerinti
bejelentési kötelezettség teljesítése.”
91. §		
A Bszt. 120. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
(Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét)
„s) a nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárnak való, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről,
a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti adattovábbítás.”

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
92. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 91/A. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
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„(2) Az egyensúlyozó platformon az ügyletek pénzügyi elszámolását törvényben meghatározott, a szállítási
rendszerirányító által kiírt pályázaton nyertes központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet végzi.”
(2) A Get. 91/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az egyensúlyozó platformhoz történő hozzáférésre és az ügyletek lebonyolítására az erre jogosult piaci szereplő
a szállítási rendszerirányítóval, az ügyletek pénzügyi elszámolására központi szerződő féllel vagy elszámolóházi
tevékenységet végző szervezettel szerződést köt. A piaci szereplők közötti adásvétel a központi szerződő fél
vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet közbeiktatásával, az eladó és a vevő közötti anonimitás elve
alapján, szabványosított ügyletek formájában történik. Az egyensúlyozó platform működtetésének díját a szállítási
rendszerirányítási díj tartalmazza.”

6. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása
93. §		
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) 6. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a hitelszerződés alapján a hitel lehívására több módon kerülhet sor, és ezek eltérő hitelkamatokat vagy
eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatást – ideértve díjat, jutalékot és költséget – jelentenek és a hitelező
az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módot veszi figyelembe, a hitelező és a hitelközvetítő köteles jelezni,
hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíjmutatót eredményezhet.”
94. §		
Az Fhtv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hitelközvetítő köteles a fogyasztót tájékoztatni a fogyasztó által részére fizetendő díj-, költség- és egyéb
fizetési kötelezettségről és ezt a hitelszerződés megkötését megelőzően a hitelközvetítő és a fogyasztó
megegyezése alapján papíron vagy más tartós adathordozón rögzíteni kell.”
95. §		
Az Fhtv. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
96. §		
Az Fhtv. 1. § (2) bekezdés e) pontjában a „2007. évi CXXXVII. törvényben” szövegrész helyébe a „2007. évi CXXXVIII.
törvényben” szöveg lép.

7. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása
97. §		
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.) 6. §-a
a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Európai Parlament és a Tanács a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és
a kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-ei 648/2012/EU rendelete (a továbbiakban: 648/2012/EU rendelet)
2. cikk 13. pontja szerinti illetékes hatóságként látja el a rendelet végrehajtásához kapcsolódó feladatokat
az MNB-nek az MNB-ről szóló törvényben meghatározott szakhatósági közreműködése mellett.
(9) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb
vonatkozásairól szóló 1031/2010/EU bizottsági rendelet (2010. november 12.) (a továbbiakban: a 1031/2010/EU
bizottsági rendelet) 43. cikke szerinti illetékes hatóságként a Felügyelet látja el a 1031/2010/EU bizottsági rendelet
37–42. cikkének végrehajtását.”
98. §		
A Psztv. 7. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet feladata)
„h) bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás (ideértve a továbbiakban a 1031/2010/EU bizottsági rendelet
37–42. cikkében írt bennfentes kereskedelmet, illetve piaci manipulációt), engedély vagy bejelentés nélküli
tevékenység végzésének gyanúja esetén, a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–8. cikkében előírt
bejelentési és közzétételi kötelezettségre és 12–14. cikkében előírt fedezetlen ügyletek korlátozására vonatkozó
szabályok ellenőrzése esetén, valamint a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok ellenőrzése esetén piacfelügyeleti
eljárás indítása,”
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99. §		
A Psztv. 11. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet együttműködik)
„f ) a Központi Bankok Európai Rendszerével.”
100. §		
A Psztv. „Felügyeleti kollégium” alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A Felügyelet létrehozza és működteti a 648/2012/EU rendelet 18. cikkében meghatározott Kollégiumot.”
101. §		
A Psztv. 40. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 648/2012/EU rendelet alapján végzett tevékenységi engedélyezési eljárás során az ügyfél köteles a Felügyelet
részére – a Felügyelet külön felhívására – az okiratokat magyar és angol nyelven is benyújtani.”
102. §		
A Psztv. „Ellenőrzési eljárás” alcíme a következő 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § A Felügyelet a 6. § (8) bekezdésében meghatározott feladatának ellátása során az ellenőrzési eljárás
szabályait megfelelően kell alkalmazni.”
103. §		
A Psztv. 120. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„o) az 1031/2010/EU bizottsági rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről,
lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól.”
104. §		
A Psztv. 121. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 6. §
a) (1) bekezdése a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdésének,
b) (2) bekezdése a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartásvezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése,
valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006.
augusztus 10-i 1287/2006/EK bizottsági rendelet,
c) (3) bekezdése a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk
formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet,
d) (4) bekezdése a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9., 10., 12. és
13. cikkének,
e) (5) bekezdése a hitelminősítő intézetekről szóló 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 22. cikk (1) bekezdése,
f ) (6) bekezdése a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról szóló 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg a Felügyelet feladatkörében és eljárásában.”

8. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
105. §		
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdés c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon túl az ÁKK Zrt.]
„c) közreműködhet az Országos Betétbiztosítási Alap szabad pénzeszközeinek kezelésében, valamint annak
hitelfelvételével, kölcsönfelvételével, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjának kibocsátásával kapcsolatos
feladatok – ideértve az üzleti stratégiával kapcsolatos tanácsadást is – ellátásában.”
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9. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosítása
106. §		
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 20. §-a a következő (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az MNB 4. § (5) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva ellátja a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről,
a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. cikke szerinti kollégiumban való részvételből eredő feladatokat.
(5) Az MNB szakhatóságként vesz részt – az elszámolási rendszer hatékony és megbízható működésével
kapcsolatos kérdések vonatkozásában – a Rendelet 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a központi szerződő
fél tevékenységi és a 15. cikk (1) bekezdése szerinti a tevékenységi és szolgáltatási körének kiterjesztése, valamint
a 35. cikkben meghatározott kiszervezés iránti engedélyezési, a 20. cikkben meghatározott engedély visszavonás
iránti eljárásban. Az MNB szakhatóságként vesz részt – az elszámolási rendszer hatékony és megbízható
működésével kapcsolatos kérdések vonatkozásában – a Rendelet 21. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott,
a központi szerződő félre vonatkozó éves felülvizsgálati és értékelési eljárásban, továbbá a 41. cikk (2) bekezdése
szerinti, a biztosíték követelményekre vonatkozó modellek és paraméterek, valamint a 49. cikk (1) bekezdése
szerinti, stresszteszt modellek és paraméterek jóváhagyására irányuló eljárásban. Az MNB szakhatóságként
vesz részt továbbá – az elszámolási rendszer hatékony és megbízható működésével kapcsolatos kérdések
vonatkozásában – a Rendelet 54. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a központi szerződő fél interoperabilitási
megállapodásához való hatósági jóváhagyási eljárásban.”
107. §		
Az MNB tv. „Pénzforgalom és felvigyázás” alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § Az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet
módosításáról szóló 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2012. március 14.) (a továbbiakban:
a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 10. cikke szerinti illetékes hatóságként az MNB látja el
a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.”
108. § (1) Az MNB tv. 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jegybanki ellenőrzés)
„b) a Hpt.-nek az MNB engedélyezési hatáskörébe tartozó vagy az MNB felé bejelentési kötelezettség alá eső
kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzésének feltételeire vonatkozó rendelkezéseinek,”
(a megtartására, az MNB hatósági határozataiban, szakhatósági állásfoglalásaiban foglaltak végrehajtására, valamint
a Tpt. és a Hpt. alapján kiszervezett tevékenységet végzők ellenőrzésére terjed ki.)
(2) Az MNB tv. 22. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A jegybanki ellenőrzés)
„f ) a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ”
(a megtartására, az MNB hatósági határozataiban, szakhatósági állásfoglalásaiban foglaltak végrehajtására, valamint
a Tpt. és a Hpt. alapján kiszervezett tevékenységet végzők ellenőrzésére terjed ki.)
109. §		
Az MNB tv. 24. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Tpt. szerinti elszámolóházi, központi értéktári, központi szerződő fél tevékenység engedélyezésének
eljárásában az MNB szakhatósági közreműködésének ügyintézési határideje 45 nap. A 20. § (5) bekezdése szerinti
feladatkörbe tartozó szakhatósági közreműködés ügyintézési határideje 30 nap.”
110. § (1) Az MNB tv. 25. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha az MNB a jegybanki ellenőrzés végén megállapítja, hogy az ellenőrzött személy, szervezet, a szervezet vezetője,
valamint a rá irányadó jogszabályok szerint vezető állásúnak minősülő személye a 22. § (1) bekezdésében meghatározott
jogszabályokban, az MNB hatósági határozatában vagy az ellenőrzött szervezet belső szabályaiban foglaltakat
megszegi, elmulasztja, késedelmesen vagy hiányosan teljesíti, az ellenőrzött személlyel vagy szervezettel szemben
a következő intézkedéseket alkalmazza:]
„j) megtiltja a forgatható utalványok további kibocsátását.”
(2) Az MNB tv. 25. § (1) bekezdése a következő k)–m) ponttal egészül ki:
[Ha az MNB a jegybanki ellenőrzés végén megállapítja, hogy az ellenőrzött személy, szervezet, a szervezet vezetője,
valamint a rá irányadó jogszabályok szerint vezető állásúnak minősülő személye a 22. § (1) bekezdésében meghatározott
jogszabályokban, az MNB hatósági határozatában vagy az ellenőrzött szervezet belső szabályaiban foglaltakat
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megszegi, elmulasztja, késedelmesen vagy hiányosan teljesíti, az ellenőrzött személlyel vagy szervezettel szemben
a következő intézkedéseket alkalmazza:]
„k) elrendeli a kibocsátott forgatható utalványok forgalomból való kivonását,
l) elrendeli a forgatható utalványok megsemmisítését,
m) egyéb, törvényben előírt intézkedéseket alkalmaz.”
(3) Az MNB tv. 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az Európai Unió másik tagállamában engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény, pénzforgalmi
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény magyarországi fióktelepe, vagy az Európai Unió másik
tagállamában engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénzkibocsátó intézmény Magyarországon végzett határon átnyúló szolgáltatása megsérti a 22. § (1) bekezdésében
meghatározott jogszabályokban vagy az MNB hatósági határozatában foglalt előírásokat, az MNB felszólítja
a fióktelepet, a pénzügyi intézményt, a pénzforgalmi intézményt, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményt
a szabályellenes helyzet megszüntetésére. Ha a fióktelep, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény
vagy az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a felszólításnak nem tesz eleget, az MNB értesíti a Felügyeletet.
A Felügyelet az MNB értesítése szerint vagy értesíti az Európai Unió másik tagállamának felügyeleti hatóságát
a szabályellenes helyzetről, vagy kezdeményezi, hogy a felügyeleti hatóság tegye meg a megfelelő intézkedést.”
111. § (1) Az MNB tv. 65. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az MNB 4. § (5) bekezdésében és a 20. § (1) és (2) bekezdéseiben
foglalt feladatai körében rendeletben szabályozza a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet esetében]
„dc) a központi szerződő fél által garantált ügyletek teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás szabályait,”
(2) Az MNB tv. 65.§ (3) bekezdés d) pontja a következő dh) alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az MNB 4. § (5) bekezdésében és a 20. § (1) és (2) bekezdéseiben
foglalt feladatai körében rendeletben szabályozza a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet esetében]
„dh) az elszámolás és teljesítés rendjét.”
112. §		
Az MNB tv. 37. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. Az Európai Unió jogának való megfelelés
69. § (1) E törvény a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
(2) E törvény az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/
EK rendelet módosításáról szóló 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
113. §		
Hatályát veszti az MNB tv. 65. § (3) bekezdés b) pont bf ) pontja.

10. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
114. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„19. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a hitelintézetekről szóló törvényben meghatározott készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz és a forgatható utalvány, a kincstári kártya, az utazási csekk, a kifizetőt terhelő adó mellett vagy
adómentesen adható, korlátozott körű áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése céljából törvény
alapján kibocsátott utalvány és a váltó, feltéve, hogy kivitelezése, kódolása vagy a rajta lévő aláírás folytán a másolás,
a meghamisítás vagy a jogosulatlan felhasználás ellen védett;”

11. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény módosítása
115. §		
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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12. Záró rendelkezések
116. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 2. §, az 5. §, a 9. §, a 14. §, a 15. §, a 17. §, a 114. § és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését
követő 90. napon lép hatályba.
(3) A 11. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
(4) E törvény 2014. január 2-án hatályát veszti.
117. §		
A 98. § az Alaptörvény 42. cikke, a 106. § és a 107. § az Alaptörvény 41. cikk (1), (4) és (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
118. § (1) A 7. §, a 19–20. §, a 41–87. §, a 90–92. §, a 97. §, a 99–102. §, a 104. §, a 106. §, a 109. §, a 111–113. §, valamint
a 115. § a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló,
2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
(2) E törvény az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és
a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) A 93–95. § és a 3. melléklet a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
(4) A 3. és 4. § az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és
prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16–i 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi XCVIII. törvényhez
1. A Hpt. 2. számú melléklet I. Fejezete a következő 19. és 20. ponttal egészül ki:
„19. Forgatható utalvány: minden olyan, az utalványkibocsátóval szembeni pénzkövetelést megtestesítő
bankjegynek, 5.1. pont szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek és értékpapírnak nem minősülő,
átruházható és többször felhasználható, papír alapú fizetési eszköz, amely áruk vagy szolgáltatások ellenértékének
a kiegyenlítésére szolgál.
20. Forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység: pénzeszköz ellenében a forgatható utalványnak
az utalványkibocsátó által közvetlenül vagy utalványforgalmazó útján az utalványbirtokos rendelkezésére
bocsátása.”
2. A Hpt. 2. számú melléklet III. Fejezete a következő 68–71. ponttal egészül ki:
„68. Utalványkibocsátó ügyfele: az utalványbirtokos és az utalványelfogadó azzal, hogy az utalványbirtokos és
az utalványelfogadó személye megegyezhet.
69. Utalványbirtokos: az a személy, aki vagy amely az utalványkibocsátótól történő megvásárlás útján vagy
bármely más módon a rendelkezése alá került forgatható utalványt az utalványelfogadónál áru vagy szolgáltatás
ellenértékének a kiegyenlítésére fizetési eszközként felhasználhatja.
70. Utalványelfogadó: az utalványkibocsátóval szerződéses jogviszonyban álló személy, aki vagy amely a forgatható
utalványt áru vagy szolgáltatás nyújtás ellenértékének kiegyenlítésére fizetési eszközként az utalványbirtokostól
elfogadja.
71. Utalványforgalmazó: az utalványkibocsátóval a forgatható utalványok értékesítésére és visszaváltására
szerződéses jogviszonyban álló személy.”
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2. melléklet a 2013. évi XCVIII. törvényhez
A Tpt. 25. számú melléklete a következő 23. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„23. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló,
2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

3. melléklet a 2013. évi XCVIII. törvényhez
1. Az Fhtv. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típusa

...

a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy
a lehívható összeg felső határa

...

a hitel futamideje

...

adott esetben Önt a hitelező bármikor felszólíthatja
a hitel teljes összegének visszafizetésére”

...

2. Az Fhtv. 2. mellékletében foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás
a hitelezőnek a fogyasztó lakóhelye szerinti
tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)

... [név]

címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internetcíme*

...

a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági
nyilvántartásba-vételi száma

... [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi
szám]

a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő
hatóság

...

az elállási jog gyakorlása
Önnek 14 naptári napon belül joga van elállni
a hitelszerződéstől.

... [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről,
módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről
(elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre
a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát
küldenie kell]

a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező
által alkalmazandó jog

...

jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség
kikötése

... [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]

nyelvhasználat

... [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés
nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt
a fogyasztóval való kapcsolattartás – a fogyasztóval
egyetértésben megállapított – nyelv]
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szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére
rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező
aláveti magát”

...

4. melléklet a 2013. évi XCVIII. törvényhez
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 2. melléklet B: 17. mezője a következő szöveggel lép hatályba:
„
(

(17

A

B

ÁGAZAT

ALÁGAZAT)

Pénzügy)

„pénzeszközök, pénzügyi eszközök kereskedési,
elszámolási, fizetési és teljesítést végző infrastruktúrái és
rendszerei”
”

2013. évi XCIX. törvény
a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról*
1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
1. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 7. § (2) bekezdése a következő mondattal
egészül ki:
„Ha az adóssal szemben indított végrehajtás során behajtandó tőkekövetelés – több követelés esetén az összes
tőkekövetelés – összege nem haladja meg az 500 ezer Ft-ot vagy pedig nem haladja meg az 1 millió Ft-ot és egyéb
követelés biztosítására zálogjog is be van jegyezve az adós lakóingatlanára, az adós lakóingatlanára – az egyéb
feltételek fennállása esetén – árverés akkor tűzhető ki és a lakóingatlan becsértéke akkor állapítható meg, ha az adós
az 52/B. § szerinti részletfizetést nem teljesítette.”
2. §		
A Vht. 10. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható
okiratok a következők:]
„e) a bíróság bűnügyi költségről, elővezetési és kísérési költségről, fegyelmi eljárásban a végrehajtóval, végrehajtóhelyettessel és végrehajtójelölttel szemben kiszabott pénzbírságról, valamint az alapos kifogás esetén a végrehajtót
az állam felé terhelő befizetési kötelezettségről szóló értesítése, továbbá a bírósági gazdasági hivatalnak a közjegyző
által kiszabott pénzbírságról, az ügyészség által kiszabott rendbírságról, megállapított bűnügyi költségről,
az ügyészség és a nyomozó hatóság által megállapított elővezetési és kísérési költségről, valamint a pártfogó
felügyelői szolgálat által a közvetítői eljárásban megállapított, az állam által előlegezett és visszatérítendő költségről
szóló értesítése,”
3. §

(1) A Vht. 31/C. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az első fokon eljárt bíróság kérelemre kiállítja)
„f ) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
szóló Luganóban 2007. október 30. napján aláírt Luganói Egyezmény V. melléklete szerinti igazolást.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Vht. 31/C. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A közokiratot kiállító hatóság székhelye szerint illetékes járásbíróság, ha pedig a közokiratot közjegyző állította
ki, továbbá a közjegyző által hozott, marasztalást tartalmazó végzés és a közjegyző által jóváhagyott – a bírósági
egyezséggel azonos hatályú – egyezség esetén a közjegyző kérelemre kiállítja)
„d) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
szóló Luganóban 2007. október 30. napján aláírt Luganói Egyezmény VI. melléklete szerinti igazolást.”
4. §		
A Vht. 45/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A bíróság az (1) bekezdéstől eltérően a lefoglalt gépjármű becsértékének megfelelő összegű rendbírságot szab
ki az adóssal szemben, ha az adós nem tesz eleget a 103. § (8) bekezdése alapján használt gépjárműnek az árverés
megtartása érdekében történő rendelkezésre bocsátása érdekében kiadott végrehajtói felhívásnak.”
5. §		
A Vht. a következő 52/B. §-sal egészül ki:
„52/B. § (1) A végrehajtó az adós számára – az 52/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti feltételekkel, havi
egyenlő összegű részleteket megállapítva – részletfizetést állapít meg, ha megtette az intézkedéseket az adós
pénzügyi intézménynél kezelt összegeinek, munkabérének, ingóságainak végrehajtás alá vonása iránt, de azok
eredményeként a tartozás teljes összegét nem sikerült behajtani és
a) az 52/A. § alapján még nem került sor korábban részletfizetés engedélyezésére,
b) az adóssal szemben 500 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű pénzkövetelés behajtására indult végrehajtás vagy
pedig 1 millió Ft-ot meg nem haladó összegű pénzkövetelés behajtására indult végrehajtás, de más követelés
biztosítására zálogjog is be van jegyezve az adós lakóingatlanára az ingatlan-nyilvántartásba, és
c) a követelés behajtása érdekében az adós lakóingatlanának árverésére lenne szükség.
(2) A részletfizetés engedélyezéséhez a végrehajtást kérő beleegyezésére nincs szükség; a részletfizetés
megállapításáról szóló jegyzőkönyvet részére is kézbesíteni kell.
(3) Az adós által teljesített részlet összegébe a tőle levonásra kerülő letiltott összegeket be kell számítani.
(4) A lakóingatlan becsértékének megállapítására és első árverésének kitűzésére csak akkor kerülhet sor, ha az adós
a részlet teljesítését elmulasztotta.”
6. §		
A Vht. 79/E. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a pénzforgalmi szolgáltató az adóst megillető, de végrehajtás alá nem vonható mentes pénzösszeget
a 79/A. §-ban vagy a 79/D. §-ban foglaltak ellenére kifizeti a végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezésére,
a pénzforgalmi szolgáltató a mentesnek minősülő összegért felelős az adósnak és köteles azt részére
visszatéríteni. A mentes összegért fennálló helytállási kötelezettség nem mentesíti a pénzforgalmi szolgáltatót
a végrehajtásból eredő kötelezettségek nemteljesítése miatt e törvényben és más jogszabályokban meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazása alól.”
7. §		
A Vht. 103. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A végrehajtást foganatosító bíróság a természetes személy adósnak a foglalásról való tudomásszerzést követő
8 napon belül a bírósághoz előterjesztett kérelmére a kérelem beérkezését követő 8 napon belül, meghallgatás
tartása esetén pedig a meghallgatáson meghozott végzéssel engedélyezheti a lefoglalt gépjármű – több gépjármű
esetén egyik gépjárműve – árverésig történő használatát, ha az adósnak arra a munkavégzése helyszínére történő
eljutása, üzemi, üzleti tevékenységének folytatása vagy saját és családtagjainak szállítása érdekében van szüksége,
és az eljárás során korábban rendbírsággal nem sújtották. A kérelemben meg kell jelölni annak indokát és azt,
hogy a kérelmező a meghallgatásra rövid úton milyen módon idézhető, továbbá csatolni kell hozzá a kérelem
indokainak alátámasztását igazoló okiratokat. A bíróság a gépjármű használatát engedélyező végzését megküldi
a végrehajtónak, aki intézkedik a gépjármű forgalomba történő visszahelyezése iránt. A bíróság végzése ellen nincs
helye fellebbezésnek. Az adós köteles a gépjárművet az árverés megtartása érdekében a végrehajtó felhívására
a felhívásban megjelölt időpontban és helyszínre szállítani, ennek elmulasztása esetén vele szemben rendbírság
kiszabásának van helye.”
8. §		
A Vht. a 171. §-t követően a következő alcímmel és 171/A. §-sal egészül ki:

„Kielégítés a Nemzeti Eszközkezelő által kifizetett vételárból
171/A. § (1) Ha a végrehajtás alá vont ingatlant a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem
tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő vásárolta
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meg és a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkező jogosultak követelésének kielégítését követően
fennmaradó vételár hányad kifizetésére kerül sor a végrehajtó részére, azt az árverés során befolyt összeg
kifizetésére vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni és kifizetni.
(2) Ha a végrehajtás alá vont ingatlanra árverést korábban még nem tűztek ki, a végrehajtó a vételár hányad
felosztása során azokat a követeléseket elégíti ki, amelyek tekintetében a végrehajtási jogot az ingatlannyilvántartásba korábban bejegyezték.”
9. §		
A Vht. 230. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kamara a végrehajtó működésének ellenőrzését az igazságügyért felelős miniszter rendeletében
meghatározott eljárás lefolytatásával végzi, ennek keretében az igazságügyért felelős miniszter rendeletében
meghatározott időszakonként minden végrehajtó tevékenységének átfogó vizsgálatát el kell végezni. A kamara
elnöke indokolt esetben írásbeli, az elrendelésének okát is tartalmazó határozattal hivatalból elrendelheti
a végrehajtó tevékenységének vizsgálatát; a miniszter megkeresésére a vizsgálatot el kell rendelni.”
10. §		
A Vht. a következő 230/A. §-sal egészül ki:
„230/A. § (1) A kamara elnöke a végrehajtó vizsgálatának elrendelésével egyidejűleg kijelöli a vizsgálatot végző
személyeket.
(2) A vizsgálatot végző személy a vizsgálat lefolytatása érdekében a végrehajtó irodájába beléphet, végrehajtói
működésével kapcsolatos iratait, nyilvántartásait, pénzügyi bizonylatait megtekintheti, azokról másolatot készíthet,
végrehajtó által lefolytatott eljárási cselekményen részt vehet, a kamara nyilvántartásaiból adatot igényelhet és
felhívhatja a végrehajtót a vizsgálat tárgyára vonatkozó adatszolgáltatására, tájékoztatás adására.
(3) A végrehajtó köteles a vizsgálatot végző személy felhívásának eleget tenni, a vizsgálat elvégzése érdekében
valamennyi rendelkezésére álló adatot, iratot rendelkezésére bocsátani, a helyszíni vizsgálat lefolytatását lehetővé
tenni, irodájába a belépést és az iratokba, nyilvántartásokba, pénzügyi bizonylatokba a betekintést biztosítani; ha
e kötelezettségének nem tesz eleget, a helyszíni vizsgálaton nem jelenik meg vagy nem nyilatkozik, ez a vizsgálat
lefolytatását nem gátolja.
(4) A végrehajtó-helyettes és végrehajtójelölt vizsgálata során megfelelően alkalmazni kell az (1)–(3) bekezdésben
foglaltakat azzal, hogy a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettség a vizsgált személyt alkalmazó végrehajtót is
terheli.
(5) A vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a kamara elnökének és a miniszternek is meg
kell küldeni. A miniszter végrehajtó vizsgálata esetében a vizsgálati jegyzőkönyv beérkezését követő 60 napon
belül a 239. § (4a) bekezdése szerint jár el vagy fegyelmi feljelentést tesz a végrehajtóval szemben, ha pedig ezen
intézkedések megtétele nem szükséges, az iratokat visszaküldi a kamara részére.
(6) A miniszter által vezetett minisztérium képviselője jogosult a végrehajtó vizsgálatán részt venni, a vizsgálat
tárgyát képező adatokat megismerni.”
11. §		
A Vht. 233. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Nem nevezhető ki végrehajtóvá az,)
„h) akivel szemben a 227. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn és nem vállalja, hogy kinevezése
esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti.”
12. §

(1) A Vht. 239. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A miniszter a végrehajtói szolgálat megszűnését állapítja meg, ha)
„e) a végrehajtó a kinevezését követően keletkezett összeférhetetlenséget felszólításra nem szüntette meg.”
(2) A Vht. 239. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A miniszter a végrehajtói szolgálat megszűnését állapítja meg, ha a 230/A. § alapján lefolytatott átfogó
vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a végrehajtó jogszabályban meghatározott kötelezettségeit
súlyosan vagy rendszeresen ismétlődően megszegte.”
(3) A Vht. 239. § (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Összeférhetetlenség esetén a kamara írásban felszólítja a végrehajtót, hogy az összeférhetetlenséget 30 napon belül
szüntesse meg; e határidő eredménytelen eltelte esetén jelenti be a miniszternek az összeférhetetlenség fennállását.”
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13. §		
A Vht. 240/F. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kamara törli a végrehajtó-helyettest a végrehajtó-helyettesek névjegyzékéből, ha)
„f ) a vele szemben a nyilvántartásba vételét követően keletkezett összeférhetetlenséget kamarai felszólításra
30 napon belül nem szüntette meg.”
14. §		
A Vht. 241. § (6) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kamara törli a végrehajtójelöltet a végrehajtójelöltek névjegyzékéből, ha)
„f ) a vele szemben a nyilvántartásba vételét követően keletkezett összeférhetetlenséget kamarai felszólításra
30 napon belül nem szüntette meg.”
15. §		
A Vht. a 241. §-t követően a következő alcímmel és 241/A. §-sal egészül ki:

„Képzési, továbbképzési kötelezettség
241/A. § (1) A végrehajtó, a végrehajtó-helyettes és a végrehajtójelölt köteles a kamara által szervezett képzésen és
továbbképzésen részt venni.
(2) A végrehajtó köteles az alkalmazásában álló végrehajtó-helyettes és végrehajtójelölt részére a kamara által szervezett
képzésen történő részvétel lehetőségét biztosítani, ennek érdekében a képzés idejére őt a munkavégzés alól mentesíteni.”
16. §		
A Vht. 274. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fegyelmi bíróság bírái és vizsgálóbiztosai e feladatukat ítélkezési, igazgatási, illetve végrehajtói, kamarai
munkájuk mellett látják el, és fegyelmi bírósági tevékenységükkel arányos díjazásra jogosultak. A díjazás
részletes szabályait a fegyelmi bírák esetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke szabályzatban állapítja meg,
a vizsgálóbiztosok esetében pedig a kamara határozza meg.
(5) A fegyelmi bíróság megállapítja ügyrendjét, melyet az Országos Bírói Tanács hagy jóvá és tesz közzé a bíróságok
központi internetes honlapján.”
17. §		
A Vht. 278. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A tárgyalást 30 napon belüli időpontra kell kitűzni.”
18. §		
A Vht. 279. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„279. § (1) A vizsgálóbiztos köteles a tényállás megállapításához szükséges körülményeket tisztázni. Ennek
érdekében a vizsgálóbiztos nyilatkoztatja az eljárás alá vont személyt, tanúkat hallgathat meg, szakértő
közreműködését veheti igénybe és egyéb bizonyítást végezhet.
(2) A vizsgálóbiztos a fegyelmi vizsgálat során a tényállás megállapítása céljából és ahhoz szükséges mértékben
a kamara nyilvántartásaiból adatot igényelhet, az eljárás alá vont személy irodájába beléphet, irataiba,
nyilvántartásaiba és pénzügyi bizonylataiba betekinthet.
(3) Az eljárás alá vont személy – továbbá az eljárás alá vont személyt foglalkoztató végrehajtó – köteles
a vizsgálóbiztos felhívásának eleget tenni, a tényállás körülményeinek tisztázása érdekében valamennyi
rendelkezésére álló adatról tájékoztatni, irodájába a vizsgálóbiztos belépését biztosítani.
(4) Ha az eljárás alá vont személy (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, a meghallgatáson
nem jelent meg vagy nem nyilatkozott, ez az eljárás lefolytatását nem gátolja, azonban a fegyelmi eljárás során
e körülményt szintén értékelni kell. Erre a vizsgálóbiztos figyelmezteti az eljárás alá vont személyt.
(5) A vizsgálóbiztos a kirendelését tartalmazó határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a fegyelmi vizsgálat
eredményéről a fegyelmi tanácsnak írásban jelentést tesz, és a jelentést megküldi a miniszternek és a kamarának
is. A vizsgálóbiztos indokolt kérelmére a fegyelmi tanács a jelentéstételre nyitva álló határidőt egy ízben további
30 nappal meghosszabbíthatja.”
19. §		
A Vht. 280. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyelmi tanács a vizsgálóbiztos jelentését figyelembe véve a következőképpen intézkedik:)
„d) 60 napon belüli időpontra kitűzi a fegyelmi tárgyalást.”
20. §		
A Vht. 284. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Ha a fegyelmi eljárás tárgyává tett cselekmény miatt a büntetőbíróság jogerős határozatában már megállapította
az eljárás alá vont személy felelősségét, a fegyelmi bíróság nem állapíthatja meg, hogy az eljárás alá vont személy
nem követte el a terhére rótt cselekményt.”
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(1) A Vht. 285. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A fegyelmi tanács a határozatában az eljárás alá vont személyt a fegyelmi vétség alól felmenti vagy vétkességét
állapítja meg vagy az eljárást megszünteti, és mindegyik esetben dönt az eljárási költség viseléséről.”
(2) A Vht. 285. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt az eljárás alá vont személy végrehajtói szolgálata
megszűnt, a végrehajtójelöltek, végrehajtó-helyettesek névjegyzékéből törölték, a 269. §-ban meghatározott
idő eltelt vagy a felelősségre vonást kizáró egyéb ok áll fenn. Ha a fegyelmi eljárást azért kell megszüntetni, mert
az eljárás alá vont személy végrehajtójelölti, végrehajtó-helyettesi munkaviszonyát megszüntette vagy végrehajtói
szolgálatáról lemondott, a fegyelmi bíróság a vétkesség kérdésében határozhat, de fegyelmi büntetést nem szab ki.”

22. §		
A Vht. 288. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A másodfokú fegyelmi tanács elnöke 30 napon belül megvizsgálja, hogy a fellebbezés a jogosulttól származik-e,
határidőben nyújtották-e be, és ettől függően a fellebbezést elutasítja vagy 60 napon belüli időpontra kitűzi
a fellebbezési tárgyalást.”
23. §		
A 296. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jogerős fegyelmi büntetést és a 285. § (2a) bekezdése szerinti, vétkességet megállapító határozatot
a végrehajtók, a végrehajtó-helyettesek és a végrehajtójelöltek névjegyzékében fel kell tüntetni.”
24. §		
A Vht. a következő 306/C. §-sal egészül ki:
„306/C. § (1) E törvénynek a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi
XCIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel –
a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított
a) 7. §-át és 52/B. §-át azokban a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben a Módtv.
hatálybalépésének időpontjában még nem került sor a lakóingatlan becsértékének megállapítására,
b) 103. § (8) bekezdését azokban a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben a Módtv.
hatálybalépését követően történik a gépjármű lefoglalása,
c) 233. § (2) bekezdés h) pontját a Módtv. hatálybalépését követően kiírt álláspályázatok elbírálása során kell
alkalmazni,
d) 267. § (1) bekezdés e) pontját és 267. § (2) bekezdés e) pontját a Módtv. hatálybalépését követően elkövetett
fegyelmi vétség miatt indult végrehajtói fegyelmi eljárásokban kell alkalmazni.”
25. §		
A Vht. 307. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg)
„p) az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének, magatartásának ellenőrzésére irányuló
kamarai vizsgálatok lefolytatására, a vizsgálat területeire és szempontjaira, valamint a fegyelmi eljárás során
a vizsgálóbiztos által végzett fegyelmi vizsgálatok lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat.”
26. §		
A Vht.
a)
56. § (1) bekezdésében a „megváltoztatta” szövegrész helyébe a „megváltoztatta vagy jogerős bírósági
határozat – ide nem értve a végrehajtás megszüntetési (korlátozási) perben hozott jogerős határozatot –
megállapította, hogy a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt végrehajtani kívánt követelés
érvényesen nem jött létre” szöveg,
b)
123. § (2) bekezdés c) pontjában a „végrehajtói iroda tagjának” szövegrész helyébe a „végrehajtói iroda
tagjának, valamint a végrehajtó és a végrehajtói iroda alkalmazottjának” szöveg,
c)
233. § (2) bekezdés e) pontjában az „a végrehajtói fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés
fegyelmi büntetéssel sújtott” szövegrész helyébe az „a végrehajtói fegyelmi bíróság jogerős határozattal
hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott vagy akinek a végrehajtói szolgálatát a miniszter a 239. §
(4a) bekezdése alapján szüntette meg” szöveg,
d)
236. § (2) és (4) bekezdésében a „kétmillió” szövegrész helyébe a „húszmillió” szöveg,
e)
236. § (4) bekezdésében a „hatmillió” szövegrész helyébe a „negyvenmillió” szöveg,
f)
237. § (1) bekezdésében a „az általa kijelölt személynek” szövegrész helyébe a „az általa kijelölt személynek
igazolni az összeférhetetlenség megszüntetését,” szöveg,
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g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

266. § (1) bekezdés a) pontjában a „megszegi” szövegrész helyébe a „megszegi vagy elmulasztja” szöveg,
267. § (1) bekezdés e) pontjában az „500 000 Ft-ig” szövegrész helyébe a „5 000 000 Ft-ig” szöveg,
267. § (2) bekezdés e) pontjában a „100 000 Ft-ig” szövegrész helyébe az „500 000 Ft-ig” szöveg,
267. § (5) bekezdésében az „a kamarát illeti meg” szövegrész helyébe az „az államot illeti meg és azt a bíróság
gazdasági hivatala számlájára kell befizetni” szöveg,
292. § (1) bekezdésében a „letartóztatták” szövegrész helyébe a „előzetes letartóztatásba vagy házi őrizetbe
helyezték, illetve vele szemben lakhelyelhagyási tilalmat vagy ideiglenes kényszergyógykezelést rendeltek el”
szöveg,
280. §-ában a „jelentését figyelembe véve” szövegrész helyébe a „jelentését figyelembe véve, a jelentés
beérkezését követő 30 napon belül” szöveg,
285. § (2) bekezdésében a „266. § (2) bek.” szövegrész helyébe a „266. § (3) bek.” szöveg,
291. § (3) bekezdésében a „tárgyalást kitűzi” szövegrész helyébe a „15 napon belül a tárgyalást 60 napon
belüli időpontra kitűzi” szöveg,
295. § (1) bekezdésében a „költségét” szövegrész helyébe a „költségét – az eljárás alá vont képviseletével
felmerült költségek kivétel –” szöveg,
307. § (2) bekezdés d) pontjában az „ellátására” szövegrész helyébe az „ellátására és panaszügyintézésére”
szöveg,
307. § (2) bekezdés h) pontjában a „díjazását” szövegrész helyébe a „díjazását és a végrehajtás során befolyt
összegeknek a végrehajtási költségekre történő elszámolásának részletes szabályait” szöveg

lép.
27. §		
Hatályát veszti a Vht.
a)
16. § b) pontjában a „pénzbírság,” szövegrész,
b)
230. § (6) bekezdésében az „évente” szövegrész,
c)
250. § (2) bekezdés p) pontjában az „és helyettes bírósági végrehajtók” szövegrész,
d)
250. § (5) bekezdésében a „ , valamint a fegyelmi büntetésként kiszabott pénzbírságok” szövegrész.

2. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása
28. §

(1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.)
3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, aki]
„h) bírósági végrehajtó.”
(2) A Vnytv.
a)
4. § a) pontjában a „közjegyzőt” szövegrész helyébe a „közjegyzőt, a bírósági végrehajtót” szöveg,
b)
7. § a) pontjában a „területi közjegyzői kamara elnöksége” szövegrész helyébe a „területi közjegyzői kamara
elnöksége, bírósági végrehajtó esetében a kinevezésre jogosult” szöveg
lép.
(3) A Vnytv. 26. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi XCIX. törvény
hatálybalépésének időpontjában már szolgálatban lévő bírósági végrehajtó első alkalommal 2013. december 31-éig
tesz vagyonnyilatkozatot.”

3. Záró rendelkezés
29. §

(1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, valamint a 3–8. § e törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(3) A 2. §, a 9–23. §, a 25. §, a 26. § b)–o) pontja, valamint a 27. és 28. § 2013. október 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2013. évi C. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése
és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról*

1. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti,
az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben
a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt
szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt
követelményeket.”
2. §		
Ez a törvény 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CI. törvény
az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról**
1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása
1. §

(1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. § 7. pont a) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában nukleáris létesítmény:)
„a) a dúsítóüzem, nukleáris üzemanyagot gyártó üzem, atomerőmű, újrafeldolgozó üzem, nukleáris üzemanyagot
vizsgáló laboratórium, kutatóreaktor, oktatóreaktor, nukleáris kritikus és más neutronsokszorozás célját szolgáló
rendszer, friss nukleáris üzemanyag tárolására és kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló létesítmény,”
(2) Az Atv. 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„14. kiégett üzemanyag: az atomreaktorban besugárzott és a reaktorból véglegesen eltávolított nukleáris
üzemanyag, amely az atomreaktoron kívüli újrafeldolgozhatósága miatt nem minősül hulladéknak, vagy ha
radioaktív hulladéknak minősül, annak végleges elhelyezéséről gondoskodni kell;”
(3) Az Atv. 2. §-a a következő 40–44. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„40. átmeneti tárolás: a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék környezettől elszigetelt átmeneti tárolása az erre
a célra szolgáló létesítményben a későbbi visszanyerés vagy – később meghozandó döntés alapján – későbbi
végleges elhelyezés céljából;
41. kiégett üzemanyag kezelése: a kiégett üzemanyag mozgatásával, átmeneti tárolásával, újrafeldolgozásával,
továbbá végleges elhelyezésével összefüggő valamennyi tevékenység, a telephelyen kívüli szállítás kivételével;
42. radioaktív hulladék kezelése: a radioaktív hulladék mozgatásával, előfeldolgozásával, feldolgozásával,
kondicionálásával, átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével összefüggő valamennyi tevékenység,
a telephelyen kívüli szállítás kivételével;

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
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43. újrafeldolgozás: olyan folyamat vagy művelet, amelynek célja nukleáris vagy más radioaktív anyag kinyerése
kiégett üzemanyagból további felhasználás céljára;
44. végleges elhelyezés: a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék visszanyerés szándéka nélkül történő végső,
engedélyezett elhelyezése.”
2. §

(1) Az Atv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és hatósági felügyelet
mellett történhet. Az atomenergia biztonságos alkalmazásának feltételeit a hatáskörrel rendelkező hatóságok
a jogszabályok, a tudomány, valamint a technika eredményeinek folyamatos figyelembevételével határozzák meg.”
(2) Az Atv. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti hatóságok függetlenek az atomenergia alkalmazása – ideértve a villamosenergiatermelést, a radioizotópok alkalmazását, a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelését is – és fejlesztése
terén érdekelt bármely más szervtől vagy szervezettől.”

3. §		
Az Atv. „Alapelvek” alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A Magyarországon keletkező kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatban a végső
felelősség a magyar államot terheli, kivéve
a) a használaton kívüli zárt sugárforrást, ha azt az értékesítőhöz vagy a gyártóhoz visszaszállították, valamint
b) a kutatóreaktor kiégett üzemanyagát, ha olyan országba szállították, ahol kutatóreaktorban használatos
üzemanyagot értékesítenek vagy gyártanak, figyelembe véve az alkalmazandó nemzetközi megállapodásokat.
(2) A kiégett üzemanyagnak és a radioaktív hulladéknak feldolgozás vagy újrafeldolgozás céljából Magyarországról
az Európai Unió valamely tagállamába vagy harmadik országba történő szállítása esetén a magyar állam viseli
a végső felelősséget ezen anyagok biztonságos, végleges elhelyezéséért, a melléktermékként termelődő hulladékot
is beleértve.
(3) A Magyarországon keletkezett radioaktív hulladékot Magyarországon kell véglegesen elhelyezni, kivéve ha
a szállítás időpontjában a végleges elhelyezést vállaló országgal – a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek
szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 2006. november 20-i 2006/117/Euratom tanácsi irányelv 16. cikk
(2) bekezdésével összhangban az Európai Bizottság által meghatározott kritériumok figyelembevételével – hatályban
van olyan megállapodás, amely szerint a Magyarországon keletkezett radioaktív hulladék az érintett ország
radioaktívhulladék-tárolójába szállítható végleges elhelyezés céljából.
(4) A (3) bekezdés szerinti szállítást megelőzően Magyarország értesíti az Európai Bizottságot a megállapodás
tartalmáról, valamint a lehető legteljesebb mértékben meggyőződik arról, hogy a célország:
a) a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére vonatkozó megállapodást kötött az Európai
Atomenergia-közösséggel, vagy részes fele a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív
hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezménynek,
b) a radioaktív hulladék kezelésére és végleges elhelyezésére vonatkozóan rendelkezik olyan programokkal, melyek
magas szintű biztonsági céljai egyenértékűek az e törvényben meghatározott célokkal, és
c) radioaktívhulladék-tárolójának üzemeltetését a szállítandó radioaktív hulladékra engedélyezték, már a szállítást
megelőzően is üzemeltették, és a radioaktív hulladék kezelésére és végleges elhelyezésére vonatkozó programban
meghatározott követelmények szerint irányítják.”
4. §		
Az Atv. I. fejezete a következő alcímcímmel, valamint 5/B. és 5/C. §-sal egészül ki:
„Nemzeti politika és nemzeti program
5/B. § (1) Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére nemzeti politikát fogad el a kiégett üzemanyag és a radioaktív
hulladékok kezelésére vonatkozóan (a továbbiakban: nemzeti politika).
(2) Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére ötévente felülvizsgálja a hatályos nemzeti politikát.
(3) Az Országgyűlés a nemzeti politikáról normatív országgyűlési határozatban rendelkezik.
(4) A nemzeti politika és annak felülvizsgálata előkészítéséről az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó,
a miniszterelnök által kijelölt miniszter (a továbbiakban: kijelölt miniszter) gondoskodik.
(5) A nemzeti politika kidolgozása során az alábbi elveket kell érvényesíteni:
a) a radioaktív hulladék keletkezését – megfelelő tervezési intézkedésekkel, valamint üzemeltetési és leszerelési
eljárással, így különösen a nukleáris és a más radioaktív anyagok újrahasznosítása és újrafelhasználása révén –
aktivitás és mennyiség tekintetében egyaránt az ésszerűen megvalósítható lehető legalacsonyabb szinten kell
tartani,
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b) figyelembe kell venni a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék keletkezésének és kezelésének valamennyi
lépése közötti összefüggéseket,
c) a kiégett üzemanyagot és a radioaktív hulladékot biztonságosan kell kezelni hosszú távon is, a passzív biztonság
szempontjainak a figyelembevételével,
d) az intézkedéseket a fokozatosság elve alapján kell végrehajtani,
e) a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének költségeit annak kell viselnie, akinél ezek az anyagok
keletkeznek, továbbá
f ) a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének valamennyi szakaszában tényeken alapuló és
dokumentált döntéshozatali eljárást kell alkalmazni.
(6) A nemzeti politikában ki kell térni a végleges elhelyezés lehetséges módozatainak megtervezésére és
megvalósítására is.
5/C. § (1) A Kormány a nemzeti politika céljainak végrehajtását bemutató nemzeti programot fogad el a kiégett
üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének a keletkezéstől a végleges elhelyezésig tartó valamennyi
szakaszára és a nukleáris létesítmény leszerelésére kiterjedően (a továbbiakban: nemzeti program).
(2) A Kormány ötévente felülvizsgálja a hatályos nemzeti programot.
(3) A nemzeti program és annak felülvizsgálata előkészítéséről a kijelölt miniszter gondoskodik. A nemzeti program
elkészítése, felülvizsgálata során figyelembe kell venni a műszaki és a tudományos fejlődés eredményeit, a szakértői
értékelések során megfogalmazott ajánlásokat, az üzemi és az üzemzavari eseményekből levont tanulságokat,
valamint a bevált gyakorlatot is.
(4) A nemzeti programnak ki kell terjednie
a) a nemzeti politika általános célkitűzéseire,
b) a kivitelezés jelentős szakaszaira és a szakaszok teljesítésének időbeli ütemezésére,
c) valamennyi meglévő kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék leltárára,
d) a jövőben keletkező kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék mennyiségek becslésére, ideértve a leszerelésből
származó kiégett üzemanyagot és radioaktív hulladékot is,
e) a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére vonatkozó koncepciókra vagy tervekre és műszaki
megoldásokra, a keletkezéstől a végleges elhelyezésig,
f ) a végleges elhelyezésre szolgáló létesítmény fennállásának a lezárás utáni időszakára vonatkozó koncepciókra
vagy tervekre, ideértve azt az időtartamot is, amíg az ellenőrzéseket fenn kell tartani, valamint azokat az eszközöket,
amelyek segítségével a létesítménnyel kapcsolatos tudást hosszú távon meg lehet őrizni,
g) azon kutatási, fejlesztési és demonstrációs tevékenységek leírására, amelyek révén a kiégett üzemanyag és
a radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatos megoldások kivitelezhetők,
h) a nemzeti program végrehajtását illető felelősségi körökre és az előrehaladás nyomon követésére szolgáló fő
teljesítménymutatókra,
i) a nemzeti program költségeinek felmérésére, a felmérés alapjára és feltételezéseire, ideértve a költségek időbeli
alakulását is,
j) az érvényben lévő finanszírozási rendszerre,
k) az átláthatóságot, tájékoztatást szolgáló eszközökre, eljárásokra, valamint
l) más tagállammal vagy harmadik országgal kötött, a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezeléséről,
többek között a végleges elhelyezésre szolgáló létesítmények használatáról szóló megállapodásra.
(5) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott leltárban a radioaktív hulladékok osztályozásával összhangban fel
kell tüntetni a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag helyét és mennyiségét.”
5. §

(1) Az Atv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az atomenergia-felügyeleti szerv kormányhivatal, felügyeletét a kijelölt miniszter látja el. Az atomenergiafelügyeleti szerv döntéseit felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.”
(2) Az Atv. 8. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv)
„g) ellátja az 5/A. § (4) bekezdése alapján Magyarországot terhelő kötelezettségeket.”

6. §		
Az Atv. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az atomenergia-felügyeleti szerv az engedélyezés, az ellenőrzés és ezekhez kapcsolódóan a hozzá benyújtott,
a nála fellelhető és az általa összegyűjtött adatok értékelése, elemzése, szakértői vélemények és tanúsítványok
értelmezése útján győződik meg arról, hogy
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a) az atomenergia alkalmazása,
b) a nukleáris létesítmény, a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója, valamint azok
rendszereinek és rendszerelemeinek a műszaki állapota, valamint
c) a nukleáris létesítmény, a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója üzemeltetése,
továbbá az átalakítás végrehajtása
megfelel a kockázat elfogadható mértéke alapján meghatározott követelményeknek és a hatósági engedélyekben
előírtaknak.
(2) A nukleáris létesítmény, valamint a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója
folyamatos hatósági felügyelet alatt áll. Az atomenergia-felügyeleti szerv folyamatos hatósági felügyeleti
tevékenysége a következő módon valósul meg:
a) egyedi hatósági eljárás keretében engedélyezési és jóváhagyási döntésekkel,
b) az engedélyes tevékenységének, valamint a nukleáris létesítmény, a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív
hulladék átmeneti tárolója biztonsági helyzetének rendszeres elemzésével és értékelésével,
c) folyamatos, valamint egyedi eljárás során végzett ellenőrzéssel, az átalakításhoz kapcsolódó ellenőrzési program
végrehajtásával, és
d) a jogszabályi követelmények, az azokon alapuló hatósági előírások gyakorlati érvényesülését biztosító
érvényesítési eljárás lefolytatásával.”
7. §		
Az Atv. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az atomerőmű engedélyese a munkaalkalmassági követelmények meghatározása során alkohol- és
drogpolitikát dolgoz ki, valamint gondoskodik az annak végrehajtásához szükséges ellenőrzésről.”
8. §		
Az Atv. 11/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, őt az atomenergia-felügyeleti szerv a 17. § (2) bekezdés 1. pont
b) alpontja, 5. és 10. pontja szerinti eljárásoknál a kérelem beérkezésétől számított négy hónapon belül, a 17. §
(2) bekezdés 1. pont a) alpontja, valamint 3., 4. és 6–9. pontja szerinti eljárásoknál a kérelem beérkezésétől számított
harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel.”
9. §		
Az Atv. 12. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az ügyintézés határideje:
a) a 17. § (2) bekezdés 1. pont b) alpontja és 10. pontja szerinti ügyekben, a létesítmény üzemeltetési engedélyének
módosítását igénylő 5. pont szerinti átalakítások, valamint a tervezési alapfenyegetettség első alkalommal történő
megállapítása és a fizikai védelmi rendszer első alkalommal történő engedélyezése esetében hat hónap,
b) a 17. § (2) bekezdés 1. pont a) alpontja és 3–9. pontja szerinti ügyekben hatvan nap.
(2) Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, a 17. § (2) bekezdés
1. pont b) alpontja és 10. pontja szerinti ügyekben, valamint a létesítmény üzemeltetési engedélyének módosítását
igénylő 5. pont szerinti átalakítások esetében legfeljebb kilencven nappal, a 17. § (2) bekezdés 1. pont a) alpontja
és 3–9. pontja szerinti ügyekben legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Erről értesíteni kell az ügyfelet és
mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesítettek.
(3) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő az (1) bekezdés a) pontja, valamint a 17. § (2) bekezdés
1. pont a) alpontja esetében 45 nap, a 17. § (2) bekezdés 3–9. pontja esetében pedig 30 nap. Indokolt esetben
a szakhatóság vezetője a szakhatósági eljárásra irányadó határidőt egy alkalommal tíz nappal meghosszabbíthatja,
és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot értesíti.”
10. §

(1) Az Atv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az atomenergia-felügyeleti szerv a 17. § (2) bekezdés 20. és 21. pontjának megfelelően a radioaktív anyagokról
– és ezen belül elkülönítetten a nukleáris anyagokról – központi nyilvántartást vezet, amely a név és az elérhetőségi
adatok kivételével közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
(2) Az Atv. 16. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A központi nyilvántartás tartalmazza:
a) a radioaktív anyagok helyét, fizikai és kémiai tulajdonságait,
b) a radioaktív anyag tulajdonosának és birtokosának nevét és lakcímét,
c) az atomenergia alkalmazóját és a radioaktív anyaggal kapcsolatos tevékenységeket,
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d) a nyilvántartás vezetésére kötelezett természetes személy nevét és lakcímét vagy a nyilvántartás vezetésére
kötelezett jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vezetőjének nevét és címét,
e) a radioaktív anyag feltalálási helyét,
f ) zárt sugárforrások esetében – ideértve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat is –
tulajdonosonként és birtokosonként és radionuklidonként a radioaktív anyagok engedélyezett maximális készletét,
aktuális készletét, fajtáját, aktivitását és rendeltetését (a felhasználás és az alkalmazás engedélyezett formáját),
g) nyitott sugárforrások esetében – ide nem értve a radioaktív hulladékokat – a radioaktív anyagok nyilvántartásáról,
ellenőrzéséről és a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott leltárfelvételi
periódusra vonatkoztatva tulajdonosonként és birtokosonként, valamint radionuklidonként a radioaktív anyagok
mennyiségét, készletváltozását, felhasználását, fajtáját, eredeti aktivitását és rendeltetését,
h) radioaktív hulladékok esetében – ide nem értve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat –
a radioaktív anyagok nyilvántartásáról, ellenőrzéséről és a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló miniszteri
rendeletben meghatározott leltárfelvételi periódusra vonatkoztatva a radioaktív hulladékok mennyiségét,
készletváltozását és fajtáját tulajdonosonként és birtokosonként, radioaktív hulladék osztályonként, valamint
amennyiben ismert, radionuklidonként.
(3b) A központi nyilvántartás nukleáris anyagok esetében tartalmazza továbbá:
a) a nukleáris üzemanyagciklussal kapcsolatos tevékenységeket és telephelyeket,
b) az egyes nukleáris anyaggal rendelkező szervezetek rendelkezése alá tartozó nukleáris anyagok minőségét és
mennyiségét elemenként (urán, plutónium, tórium), valamint hasadóanyag tartalmát,
c) az összes nukleáris anyaggal rendelkező szervezet rendelkezése alá tartozó nukleáris anyagok minőségét és
összesített mennyiségét elemenként (urán, plutónium, tórium), valamint összesített hasadóanyag tartalmát,
d) a nukleáris anyagoknak a nukleáris anyaggal rendelkező szervezetek közötti forgalmát,
e) a nemzetközi jelentésekben és adatszolgáltatásokban szereplő adatközlések helyességét.”
(3) Az Atv. 16. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki, és a (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A radioaktív és a nukleáris anyagok központi nyilvántartásában szereplő adatok nemzetbiztonsági érdekből
nem nyilvánosak.
(7) Saját magára vonatkozóan valamennyi, radioaktív és nukleáris anyaggal rendelkező és adatszolgáltatásra
kötelezett személy vagy szervezet adatot igényelhet a radioaktív és a nukleáris anyagok nyilvántartásából.
A rendőrség a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár
rendjének védelme céljából, a nemzetbiztonsági szolgálatok a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő feladatok
ellátása céljából, az egészségügyi államigazgatási szerv a közegészségügyi feladatai ellátása céljából, a bíróság
a büntetőeljárás lefolytatása, büntetés és intézkedés végrehajtása, továbbá polgári perben a tényállás megállapítása
céljából – térítésmentesen – adatokat, beleértve a (4) bekezdésben meghatározott adatokat is, igényelhet
a központi nyilvántartásból. A központi nyilvántartás adatai statisztikai célokra felhasználhatók.”
11. §

(1) Az Atv. 17. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„Az atomenergia-felügyeleti szerv hatásköre”
(2) Az Atv. 17. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)
„1. a nukleáris létesítmény:
a) telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, telephely jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához,
b) létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez,
üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez
szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés;”
(3) Az Atv. 17. § (2) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)
„12. nukleáris létesítmény, valamint radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója biztonsági
övezetének kijelölése és felülvizsgálata;”
(4) Az Atv. 17. § (2) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)
„15. radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telephelye kiválasztásának, létesítésének,
üzemeltetésének, átalakításának és lezárásának engedélyezése, ellenőrzése;”
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(5) Az Atv. 17. § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)
„18. a tervezési alapfenyegetettség megállapítása és felülvizsgálata, valamint az atomenergia alkalmazása körében
a fizikai védelmi rendszer fizikai védelmi terv alapján történő engedélyezése és ellenőrzése;”
12. §		
Az Atv. „Az atomenergia-felügyeleti szerv hatásköre a nukleáris létesítmények engedélyezési eljárásában” alcíme
a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § Az atomenergia-felügyeleti szerv által lefolytatott telephely vizsgálati és értékelési engedélyezési,
telephely-engedélyezési, valamint létesítési engedélyezési eljárásért, továbbá a radioaktív anyagok szállításával,
fuvarozásával és csomagolásával kapcsolatos engedélyezési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
13. §		
Az Atv. 19/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakértői tevékenység engedélyezése, új szakterülettel való bővítésének engedélyezése iránti eljárásért
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
14. §		
Az Atv. 19/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A nyilvántartás a (3) bekezdés d)–i) pontja tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
15. §		
Az Atv. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány által kijelölt szerv tesz javaslatot a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag kezelésére vonatkozó
nemzeti politikára és nemzeti programra, valamint azok felülvizsgálatára, továbbá gondoskodik a radioaktív
hulladék végleges elhelyezésével, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával, a nukleárisüzemanyag-ciklus
lezárásával, és a nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggő feladatok elvégzéséről.”
16. §

(1) Az Atv. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap a radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyag
átmeneti tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésével
összefüggő feladatok finanszírozását biztosító elkülönített állami pénzalap.”
(2) Az Atv. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő szerve a kijelölt miniszter által vezetett minisztérium.”
(3) Az Atv. 62. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap terhére kizárólag a 10/A. § (2) bekezdésében és az (1) bekezdésben
meghatározott célokra lehet kifizetést teljesíteni, továbbá a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelésével kapcsolatban
a (2) bekezdés szerinti szerv által ellátott feladatokat a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap terhére kell finanszírozni.
(4) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelője:
a) szerződést köt a 40. § (1) bekezdése szerint kijelölt szervvel a 40. § szerinti feladatok finanszírozására,
b) engedélyezi, hogy a 40. § (1) bekezdése szerint kijelölt szerv megkösse a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
finanszírozandó tevékenységek éves munkaprogramja szerinti célkitűzések teljesítéséhez szükséges szerződéseket,
c) nyilvántartja és kezeli a 40. § (1) bekezdése szerint kijelölt szerv által kötött szerződéseket,
d) előkészíti és a kijelölt miniszter elé terjeszti a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetési előirányzatát érintő
előirányzat-módosítást, továbbá
e) megvizsgálja, és egyetértése esetén a (6) bekezdés szerinti testület előzetes állásfoglalásával együtt jóváhagyásra
a kijelölt miniszter elé terjeszti a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozandó tevékenységek közép- és
hosszú távú terveit, és ezek részeként a befizetési kötelezettségekre vonatkozó javaslatokat, továbbá az éves
munkaprogramokat és beszámolókat.
(5) A (4) bekezdés e) pontja szerinti dokumentumok kijelölt miniszterhez való felterjesztéséhez csatolni kell
az atomenergia-felügyeleti szerv előzetes szakmai értékelését is.”
(4) Az Atv. 62. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kijelölt miniszter Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal kapcsolatos munkájának segítése érdekében értékelő
és előzetes állásfoglalást kialakító testület működik.”

17. §		
Az Atv. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. § (1) Az atomerőmű a radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag
átmeneti tárolásának – beleértve a tároló leszerelését is –, és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá
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az atomerőmű leszerelésének, valamint az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott
támogatás költségeit a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetés útján köteles biztosítani. Az adott évre
megállapított összeg arányos részét közvetlenül a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kincstárnál vezetett számlájára
havonta, a hónap 15. napjáig kell befizetni.
(2) Atomerőmű esetében a befizetés mértékét úgy kell megállapítani, hogy az teljes mértékben fedezze:
a) az atomerőmű teljes üzemideje alatt és a leszereléskor keletkező radioaktív hulladék végleges elhelyezésével,
valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával,
b) az első előzetes leszerelési terv költsége kivételével valamennyi, az atomerőmű, továbbá a kiégett üzemanyag
átmeneti tárolója leszerelésével,
c) a 10/A. § (2) bekezdése szerint az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott
támogatással, valamint
d) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap létrejöttét megelőzően létesített radioaktívhulladék-tárolóban a 63/A. §
szerinti befizetési kötelezettségből származó bevételből nem fedezett, a véglegesen elhelyezett radioaktív hulladék
tárolásával, a tároló biztonságnövelésével és üzemeltetésével
járó költségeket.
(3) Az atomerőmű befizetésének éves mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg
a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség figyelembevételével.
(4) A Magyar Tudományos Akadémia által alapított költségvetési szerv, valamint felsőoktatási intézmény vagy
központi költségvetésből finanszírozott más szerv által működtetett nukleáris létesítmény esetében a kiégett
üzemanyag átmeneti elhelyezését szolgáló tároló létesítésével, üzemeltetésével, a nukleárisüzemanyag-ciklus
lezárásával, valamint a nukleáris létesítmény leszerelésével és lebontásával és az annak következtében keletkező
radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos költségeket azok felmerülésekor kell befizetni a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alapba. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap javára történő befizetés forrását a központi
költségvetés biztosítja a működtető intézmény éves költségvetésében.”
18. §		
Az Atv. a következő 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § (1) A Magyar Tudományos Akadémia által alapított költségvetési szerv, valamint felsőoktatási intézmény
vagy a központi költségvetésből finanszírozott más szerv által működtetett nukleáris létesítmény üzemideje alatt
a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos költségeket a hulladék tárolóba történő beszállításakor
kell megfizetni az 1. mellékletben meghatározottak szerint. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap javára történő
befizetés forrását a központi költségvetés biztosítja a működtető intézmény éves költségvetésében.
(2) Az atomenergia olyan alkalmazója, amely nem tartozik a 63. § (1) és (4) bekezdése, valamint az (1) bekezdés
hatálya alá, a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos, az 1. melléklet alapján meghatározott
befizetési kötelezettségét a hulladék tárolóba történő beszállításakor teljesíti.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti beszállító a fizetési kötelezettségének a beszállítást követő 15 napon belül köteles
eleget tenni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapnak a kincstárnál vezetett számlájára történő befizetéssel.
(4) Az 1. melléklet szerint meghatározott befizetési kötelezettség számításánál a radioaktív hulladék térfogatát
a csomagolás névleges bruttó térfogatára, névleges térfogat hiányában a csomagolást befoglaló téglatest
térfogatára kell vonatkoztatni, de a legkisebb elszámolható mennyiség hulladékcsomagonként 5 liter.
(5) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételi forrását a 63. § (1) és (4) bekezdése, valamint az (1) és (2) bekezdés
szerinti befizetések képezik.”
19. §		
Az Atv. 64. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el.”
20. §		
Az Atv. „Vegyes és hatályba léptető rendelkezések” alcíme a következő 66/C. §-sal egészül ki:
„66/C. § (1) A nemzeti politikát első alkalommal 2014. október 31-ig kell elfogadni.
(2) A nemzeti programot első alkalommal 2015. március 31-ig kell elfogadni.
(3) Az Európai Bizottságot a nemzeti program tartalmáról első alkalommal 2015. augusztus 23-ig kell értesíteni.”
21. §		
Az Atv. „Vegyes és hatályba léptető rendelkezések” alcíme a következő 66/D. §-sal egészül ki:
„66/D. § Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló
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2013. évi CI. törvény 7. §-ával megállapított 10. § (4) bekezdése szerinti alkohol- és drogpolitikát első alkalommal
2013. december 31-ig kell megalkotni.”
22. §

(1) Az Atv. 67. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„h) a 20. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó szervnek az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos
európai uniós kötelezettségekkel összefüggő feladatkörét;”
(2) Az Atv. 67. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„o) a 10/A. § alapján létrejött társulások számára a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból nyújtható támogatás
felosztásának módjára, folyósítására, a támogatási szerződés tartalmára, a társulások tájékoztatási és ellenőrzési célú
tevékenységére, a tároló engedélyesének ezt elősegítő kötelezettségeire, valamint a kiégett üzemanyag támogatás
szempontjából való minősítésére vonatkozó szabályokat;”
(3) Az Atv. 67. §-a a következő t) és u) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„t) a radioaktívhulladék-tároló, a radioaktív hulladék átmeneti tárolója és a felszín alatti vizsgálat céljára szolgáló
laboratórium telephelyének műszaki megtervezésénél figyelembe veendő földtani követelményrendszert, a földtani
alkalmasság megállapítását célzó kutatás engedélyezésére és a kutatás eredményének jóváhagyására vonatkozó
eljárási szabályokat, valamint a létesítéssel és az üzemeltetéssel kapcsolatos bányaműszaki és bányabiztonsági
követelményeket;
u) a 62. § (6) bekezdése szerinti testület létrehozását, összetételét, tevékenységét, álláspontja kialakításának rendjét
és működésének feltételeit;”
(4) Az Atv. 67. §-a a következő v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„v) a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója engedélyezési, ellenőrzési, jelentési
követelményeit.”

23. §

(1) Az Atv. 68. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„a) a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályait, a kapcsolódó adatszolgáltatás szabályait,
a nyilvántartás adatait érintő változásokkal kapcsolatos bejelentési és értesítési kötelezettségeket, az előírt
adatszolgáltatás elmaradásának következményeit, a nukleáris anyagokkal kapcsolatos telephely kijelölés és az ezzel
kapcsolatos hatósági feladatok szabályait az egészségügyért felelős miniszterrel, a rendészetért felelős miniszterrel,
valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszterrel egyetértésben;”
(2) Az Atv. 68. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)
„d) az atomenergia-felügyeleti szerv igazgatási szolgáltatási díj ellenében végzett eljárásai esetében az igazgatási
szolgáltatási díj mértékét, beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének szabályait, a díj
mértékét illetően az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben;”
(3) Az Atv. 68. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)
„h) a 63. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 63/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség teljesítésének
módját.”
(4) Az Atv. 68. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap a bányászati ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telephelye alkalmasságának megállapításánál,
valamint műszaki tervezésénél irányadó földtani követelményrendszert, továbbá a földtani vizsgálatok
engedélyezésére és a vizsgálat eredményének jóváhagyására vonatkozó hatósági eljárás szabályait.”

24. §		
Az Atv. a következő 70. §-sal egészül ki:
„70. § Ez a törvény a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló
közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.”
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25. §		
Az Atv. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
26. §

(1) Az Atv.
a)
2. § 38. pontjában az „ártalmatlanítás (végleges elhelyezés)” szövegrész helyébe az „ártalmatlanítás” szöveg,
b)
11/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „telepítéséhez” szövegrész helyébe a „telephelyének vizsgálatához és
értékeléséhez, telephelye jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához” szöveg,
c)
9. § (2) bekezdésében és 12/A. § (5) bekezdésében az „atomenergiafelügyeleti szerv” szövegrész helyébe
az „atomenergia-felügyeleti szerv” szöveg,
d)
14. § (4a) bekezdésében és 32. § (1) bekezdésében az „atomenergia felügyeleti” szövegrész helyébe
az „atomenergia-felügyeleti” szöveg,
e)
14. § (5) bekezdésében a „telepítéséhez” szövegrész helyébe a „telephelye jellemzőinek és alkalmasságának
megállapításához” szöveg,
f)
17. § (5) bekezdésében a „kérelmet kell benyújtani az atomenergia-felügyeleti szervhez az átalakítás
engedélyezésére” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet kell benyújtani az atomenergia-felügyeleti
szervhez” szöveg,
g)
17. § (6) bekezdésében az „a nukleáris biztonsági hatóságnál” szövegrész helyébe az „az atomenergiafelügyeleti szervnél” szöveg,
h)
17. § (7) bekezdésében a „telepítéséhez” szövegrész helyébe a „telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez”
szöveg,
i)
20. § (1) bekezdés h) pontjában az „ionizáló sugárzást kibocsátó” szövegrész helyébe az „ionizáló sugárzást
létrehozó” szöveg,
j)
47. § (1) bekezdés d) pontjában az „építésügyi” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti” szöveg,
k)
64. § (1) bekezdésében az „államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény”
szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló törvény” szöveg,
l)
67. § d) pont db) alpontjában a „telepítésre,” szövegrész helyébe a „telephely vizsgálatára és értékelésére,
a telephely jellemzőinek és alkalmasságának megállapítására,” szöveg,
m)
67. § f ) pontjában a „tevékenységét” szövegrész helyébe a „létrehozását, tevékenységét” szöveg,
n)
67. § q) pontjában a „testület” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg,
o)
67. § r) pontjában a „fizikai védelmi rendszerrel” szövegrész helyébe a „tervezési alapfenyegetettség első
alkalommal történő megállapításával, valamint a fizikai védelmi rendszerrel” szöveg,
p)
68. § (8) bekezdésében a „szervet irányító” szövegrész helyébe a „szervet felügyelő” szöveg
lép.
(2) Az Atv. 41. §-ában a „költségvetési intézmény” szövegrész helyébe az „a Magyar Tudományos Akadémia által
alapított költségvetési szerv, valamint felsőoktatási intézmény, vagy a központi költségvetésből finanszírozott más
szerv által működtetett nukleáris létesítmény” szöveg lép.

27. §

(1) Hatályát veszti az Atv. 20. § (1) bekezdés d) pontja.
(2) Hatályát veszti az Atv. 40. § (3) bekezdése, 68. § (1) bekezdés f ) pontja, 68. § (6) és (9) bekezdése.

2. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása
28. §

(1) A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
(a továbbiakban: Fbötv.) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően
fontos tevékenységet, létesítményt, szállítmányt, ha a védelemre a Magyar Honvédség, a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szervek
(a továbbiakban: rendvédelmi szerv), illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabállyal nem kötelezettek, de az őrzés
a közbiztonság vagy a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt. Így különösen:]
„c) olyan robbanásveszélyes, tűzveszélyes, mérgező, valamint az egészségre vagy a környezetre veszélyes
anyag felhasználásával, gyártásával, tárolásával, forgalmazásával, szállításával összefüggő tevékenységet, amely
katasztrófát okozhat, továbbá a jogszabályban meghatározott nukleáris és más radioaktív anyagot, nukleáris
létesítményt;”
(2) Az Fbötv. 7. § (1) bekezdés b) pontjában az „iskolai végzettségre” szövegrész helyébe a „szakképesítésre” szöveg lép.
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3. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása
29. §

(1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiotói egység a nemzeti forgalmi jegyzékbe való bejegyzéssel jön létre és a jegyzékből való törléssel szűnik
meg. A miniszter az adott kötelezettségvállalási időszak végén – a jegyzékkezelő útján – gondoskodik a kibocsátott
üvegházhatású gáz mennyiségnek megfelelő kiotói egység törléséről.”
(2) Az Éhvt. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nemzeti vagyon részét képező kibocsátási jogosultságok tekintetében a tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket a miniszter gyakorolja, illetve teljesíti.”

30. §		
Hatályát veszti az Éhvt. 14. § (6) bekezdés c) pontja.

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
31. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 13a. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„13a. Származási garancia: olyan elektronikus okirat, amely objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes
kritériumok alapján igazolja a felhasználó felé, hogy az adott termelő egység által előállított villamos energia
meghatározott mennyisége megújuló energiaforrásból vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből
származik;”
(2) A Vet. 3. §-a a következő 45b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„45b. Megújulóenergia-támogatási rendszer: jogszabállyal létrehozott olyan intézkedés, eszköz, rendszer vagy
mechanizmus, amely a megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználására ösztönöz ezen energia
költségének csökkentésével, az eladási ár emelésével, vagy a megújuló energiaforrásokból előállított energia
megvásárolt mennyiségének – a megújuló energiával kapcsolatos kötelezettség bevezetése révén vagy egyéb
módon való – növelésével, ideértve a közvetlenül vagy közvetve nyújtott beruházási és működési támogatásokat,
valamint a megújuló energiaforrások alkalmazását elősegítő közvetlen ártámogatásokat, adókedvezményeket,
adó-visszatérítéseket, megújuló energiaforrások alkalmazására, annak kötelező átvételére vonatkozó előírásokat is;”

32. §		
A Vet. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § A termelő kérelmére a Hivatal a felhasználók tájékoztatása céljából származási garanciát állít ki és
gondoskodik a származási garanciák elektronikus nyilvántartásáról. A származási garanciákra vonatkozó részletes
szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”
33. §		
A Vet. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Megújulóenergia-támogatási rendszer keretében támogatás kizárólag azon megújuló energiaforrást
hasznosító energiatermelő berendezések létesítésére és működtetésére nyújtható, amelyek megfelelnek a megújuló
energiaforrásból energiát termelő berendezések műszaki követelményeiről szóló rendeletben meghatározott
feltételeknek.
(2) Az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a megújuló energiaforrások alkalmazásának
és elterjesztésének elősegítéséről, a megújuló energiaforrásból származó energia használatáról és alkalmazásáról, valamint a megújulóenergia-támogatási rendszerekről elektronikus úton, havonta frissülő honlapon nyújt
tájékoztatást a felhasználók, az építőipari szakemberek, a mérnökök, tervezők, valamint a megújuló energiaforrást
hasznosító energiatermelő rendszerek üzembe helyezői számára.
(3) A megújulóenergia-támogatási rendszer keretében történő támogatás igénybevételéhez szükséges műszaki
követelményeket, valamint a tájékoztatásra vonatkozó részletes szabályokat a miniszter e törvény végrehajtására
kiadott rendeletben határozza meg.”
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34. §		
A Vet. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megújuló energiaforrásból vagy a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia
mennyiségét az értékesítő kizárólag származási garanciával igazolhatja a felhasználó részére.”
35. §

(1) A Vet. 170. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„24. a megújuló energiaforrásból és a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származó energia eredetét
igazoló származási garanciára, annak kiadására, nyilvántartására, átruházására, az ilyen módon termelt energiát
értékesítő termelők beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 47. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„47. a zöld bizonyítványra és a kapcsolt bizonyítványra vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a zöld
bizonyítvány-rendszer és a kapcsolt bizonyítvány-rendszer bevezetésének időpontját”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) A Vet. 170. § (2) bekezdés 9. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„9. a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt energiára vonatkozó származási garanciára figyelemmel
a megújuló energiaforrásokból előállított vagy felhasznált energia meghatározására és részarányának számítására
vonatkozó eljárás szabályait, valamint a megújuló energiaforrásokból előállított vagy felhasznált energia
mennyiségének számítási módját energiaforrásonként és felhasználási módonként,
10. a megújuló energiaforrásból történő energiatermelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez
szükséges támogatások nyújtásának feltételét képező műszaki előírásokat, valamint a megújuló energiaforrásból
származó energia felhasználásáról, alkalmazásáról, a felhasználás támogatásáról szóló tájékoztatás szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

36. §		
A Vet. 184. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3. § 4. pontja, a 3. § 13a. pontja, a 3. § 45b. pontja és a 3. § 47. pontja, valamint a 6/A. §, a 7/A. §, a 12. §
(1) bekezdése, a 170. § (1) bekezdés 24. pontja, a 170. § (2) bekezdés 9. és 10. pontja a megújuló energiaforrásból
előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk e),
j), k) pontjának, 4. cikk (1) bekezdésének, 13. cikk (2) és (6) bekezdésének, 14. cikk (1), (2), (5) és (6) bekezdésének,
valamint 15. cikkének való megfelelést szolgálja.
(3a) A 3. § 13a. pontja, a 6/A. §, a 170. § (1) bekezdése az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és
a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (10) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.”
37. §		
A Vet. 17. § (2) bekezdésében az „az energiapolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész
helyébe az „a minisztert” szöveg lép.

5. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
módosítása
38. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) 2. alcíme
a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az energiapolitikáért felelős miniszter elektronikus úton, havonta frissülő honlapon a megújuló
energiaforrásból előállított energiával működő járművek üzembe helyezői és üzemeltetői, valamint felhasználói
számára a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elősegítése céljából tájékoztatást nyújt a megújuló
energiaforrásból előállított energiával működő járművek használatáról és az ilyen járművek használatával
összefüggő előnyökről. A tájékoztatásra vonatkozó részletes szabályokat az energiapolitikáért felelős miniszter
e törvény végrehajtására kiadott rendeletben állapítja meg.”
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39. §		
A Büat 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A motorbenzint vagy a dízelgázolajat forgalomba hozó üzemanyag-forgalmazó a bioüzemanyagot – tisztán
vagy a motorbenzinbe, dízelgázolajba bekeverve – úgy köteles forgalomba hozni, hogy az általa a naptári
évben forgalomba hozott bioüzemanyag mennyisége elérje a Kormány rendeletében meghatározott kötelező
bioüzemanyag-részarány mennyiségét.”
40. §		
A Büat. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemanyag-forgalmazó köteles évente, a tárgyévet követő év harmadik hónapjának 20. napjáig a tárgyévben
forgalomba hozott motorbenzinről, dízelgázolajról és bioüzemanyagról a Kormány rendeletében meghatározottak
szerinti jelentést a vámhatóságnak benyújtani.”
41. §		
A Büat 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vámhatóság bírságot szab ki arra az üzemanyag-forgalmazóra, amely
a) a tárgyévben a kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiségnél kevesebb bioüzemanyagot hozott
forgalomba, vagy
b) az előírt határidőre nem nyújtotta be, vagy nem a meghatározott tartalommal nyújtotta be a 6. §
(2)–(3) bekezdése szerinti jelentést.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben kiszabandó bírság alapja az üzemanyag-forgalmazó tárgyévi
motorbenzin- és dízelgázolaj-forgalma alapján a kötelező bioüzemanyag-részaránnyal meghatározott
bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának és az üzemanyag-forgalmazó által a tárgyévben ténylegesen
forgalomba hozott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának MJ-ban kifejezett különbsége. A fizetendő bírság
összege a bírság alapjának és 35 Ft/MJ fajlagos bírságtételnek a szorzata.
(3) Ha az üzemanyag-forgalmazó azért hozott a tárgyévben a kötelező bioüzemanyag-részaránynak
megfelelő mennyiségnél kevesebb bioüzemanyagot forgalomba, mert az általa beszerzett bioüzemanyag
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésére vonatkozóan számára valótlan igazolást állított ki az, akitől
a bioüzemanyagot beszerezte, a (2) bekezdés szerinti bírságalapot csökkenteni kell a valótlan tartalmú igazolás
miatt az igazolást kiállítóra kiszabható, a Kormány rendeletében meghatározott bírság alapjával.”
42. §

(1) A Büat. 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az energiapolitikáért felelős miniszter, hogy)
„a) az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével az üzemanyag-forgalmazó által forgalomba hozott
üzemanyagból és más közlekedési célú energiatermékből származó teljes életciklusra és energiaegységre számított
üvegházhatású gázkibocsátással kapcsolatos nyilvántartásokra, bizonylatolásra és jelentésre vonatkozó részletes
szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Büat. 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az energiapolitikáért felelős miniszter, hogy)
„c) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásáról, a megújuló energiaforrásból előállított energiával működő
járművek használatáról és az azzal kapcsolatos előnyökről szóló tájékoztatás szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

43. §		
A Büat. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Büat. a következő 14/B. §-sal egészül ki:
„14/A. § Az 5. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kormány a 2016. évben kötelezően bekeverendő
bioüzemanyag-részarány mértékét a 2014. évben határozza meg.
14/B. § A 9. §-ban foglalt rendelkezéseket a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott
rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.”
44. §		
A Büat. 15. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„i) a 2009/28/EK irányelv 14. cikk (1) bekezdésének”
(való megfelelést szolgálja.)
45. §		
Hatályát veszti a Büat. 13. § (1) bekezdés o) pontja.
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6. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása
46. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. §-a a következő
34. és 35. ponttal egészül ki:
(E törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„34. derogációs kérelem: a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikke alapján az Európai Bizottság
által a magyar energiaágazat korszerűsítését célzó, az EU ETS-irányelv 10c. cikke szerinti beruházásokról szóló
SA.34086 (2012/N). számú bizottsági határozattal, és a C(2012) 8675 bizottsági határozattal (a továbbiakban: Európai
Bizottság határozatai) jóváhagyott magyar derogációs kérelem,
35. derogációs kiosztás: a derogációs kérelem alapján, a jelen törvény 6/A. alcímének megfelelően történő, egyszeri
kiosztás egyes magyarországi villamosenergia-termelők részére.”
47. §		
Az Ügkr. tv. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állam tulajdonában lévő ÜHG-egységek tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlója a miniszter.”
48. §		
Az Ügkr. tv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A térítésmentesen kiosztható mennyiség az (1) bekezdésben foglaltak alapján kiszámított egységmennyiség
100%-a azon létesítmények számára, amelyek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2010/2/EU tanácsi
határozat mellékletében felsorolt ágazatokba tartoznak.”
49. §		
Az Ügkr. tv. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A létesítményeknek évente térítésmentesen kiosztható kibocsátásiegység-mennyiséget a Nemzeti
Végrehajtási Intézkedés tartalmazza. A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés tervezetét a miniszter készíti el és nyújtja
be jóváhagyásra az Európai Bizottságnak. A Nemzeti Végrehajtási Intézkedést az Európai Bizottság jóváhagyását
követően a Kormány határozatban teszi közzé.”
50. §		
Az Ügkr. tv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érintett villamosenergia-termelők részére a derogációs kérelem alapján történő derogációs kiosztás
kivételével nem részesülhetnek kiosztásban a villamosenergia-termelők, a szén-dioxid elkülönítését szolgáló
létesítmények, a szén-dioxid szállítására szolgáló csővezetékek és a széndioxid-tárolóhelyek.”
51. §		
Az Ügkr. tv. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A kibocsátási egységek villamosenergia-termelők részére történő egyszeri kiosztása
18/A. § (1) A villamosenergia-termelők a derogációs kérelem alapján 2013-ban derogációs kiosztásban
részesülnek. Az egyes villamosenergia-termelők részére történő derogációs kiosztás célja a derogációs kérelemben
meghatározott beruházások végrehajtásának támogatása.
(2) A derogációs kiosztásban részt vevő villamosenergia-termelők körét és a részükre 2013-ban kiosztható
kibocsátási egységek mennyiségét a derogációs kérelem alapján a Kormány rendeletben határozza meg.
(3) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete alapján a miniszter, a (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel,
elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát és jóváhagyásra megküldi azt az Európai
Bizottságnak. Az Európai Bizottság által jóváhagyott nemzeti kiosztási tábla alapján a nemzeti tisztviselő,
a (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, a nemzeti kiosztási tábla Európai Bizottság általi jóváhagyását követő
15 napon belül gondoskodik a kibocsátási egységeknek a derogációs kiosztásra jogosult villamosenergia-termelők
forgalmi jegyzékben vezetett számláin történő jóváírásáról.
(4) A derogációs kiosztásban részesülő villamosenergia-termelő a részére a (3) bekezdés szerint kiosztott kibocsátási
egységek piaci értékét a hatóság 18/C. § (2) szerinti központi számlájára megfizeti. A piaci érték meghatározására
vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg. Az egyes villamosenergia-termelők fizetési
kötelezettségének a mértékét a hatóság állapítja meg. A villamosenergia-termelők a fizetési kötelezettségüknek
az adott villamosenergia-termelőre vonatkozó határozat jogerőre emelkedésétől számított 7 napon belül tesznek
eleget.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség teljesítéséig a villamosenergia-termelő a részére kiosztott
kibocsátási egységeket értékesíti, köteles az értékesítés árbevételét a (4) bekezdés szerinti fizetési kötelezettsége
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teljesítésére fordítani. A (4) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség teljesítését követően a villamosenergia-termelő
a részére kiosztott kibocsátási egységekkel szabadon rendelkezik.
(6) Nem részesülhet derogációs kiosztásban az a villamosenergia-termelő, amely a kiosztás időpontjában csőd- vagy
felszámolási eljárás hatálya alatt áll, vagy amelynek a kibocsátási-engedélyét vagy a kibocsátási engedélye alapjául
szolgáló bármely más olyan engedélyét jogerősen felfüggesztették vagy visszavonták, amelynek következtében
a villamosenergia-termelő termelő tevékenységet a derogációs kiosztás időpontjában jogszerűen nem folytathat.
18/B. § (1) Ha a derogációs kiosztásra jogosult villamosenergia-termelő a kibocsátási egységek piaci értékének
megfizetésére vonatkozó 18/A. § (4) bekezdése szerinti fizetési kötelezettségének határidőben részben vagy
egészben nem tesz eleget, a hatóság a fizetési határidő lejártát követő 6 napon belül kötelezi az érintett
villamosenergia-termelőt a fizetési kötelezettségének 7 napon belül történő teljesítésére (a továbbiakban: fizetési
felszólítás).
(2) Ha a derogációs kiosztásra jogosult villamosenergia-termelő az (1) bekezdés szerinti fizetési felszólításnak
határidőben sem tesz eleget, a hatóság megállapítja a fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását és
mulasztási bírságot szab ki.
(3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési felszólításban meghatározott piaci értéket és mulasztási bírságot
a villamosenergia-termelőnek a (2) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kell
megfizetnie. A mulasztási bírság mértékét a hatóság a Kormány rendelete alapján szabja ki. Ha a kötelezett a fizetési
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a hatóság a fizetési kötelezettség adók módjára történő behajtása
érdekében soron kívül megkeresi az állami adóhatóságot.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítéséig a hatóság javaslatára a miniszter zároltatja
a villamosenergia-termelő forgalmi jegyzékbeli számláját. Ha a hatóság értesíti a minisztert a fizetési kötelezettség
villamosenergia-termelő általi – hiánytalan – teljesítéséről, a miniszter – a jegyzékkezelő útján – gondoskodik
a villamosenergia-termelő forgalmi jegyzékbeli számlája zárolásának feloldásáról.
18/C. § (1) A villamosenergia-termelők által a 18/A. § (4) bekezdése szerint megfizetett piaci érték,
a (2)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, kizárólag a derogációs kérelemben meghatározott
beruházások támogatására fordítható.
(2) A hatóság a derogációs kiosztással összefüggő feladatai ellátására a kincstárnál központi euró számlát
(a továbbiakban: központi számla) és a derogációs kérelemben meghatározott beruházásonként beruházási euró
számlákat (a továbbiakban: beruházási számla) nyit. A villamosenergia-termelők által a 18/A. § (4) bekezdése szerint
teljesített befizetések a központi számlára történnek, és onnan kerülnek a hatóság által továbbutalásra az egyes
beruházási számlákra. A központi számla és a beruházási számlák feletti rendelkezésre kizárólag a hatóság jogosult.
(3) A hatóság által a derogációs kérelemben meghatározott beruházás támogatására fordított összeg egy
beruházás esetében sem haladhatja meg a derogációs kérelemben az Európai Bizottság által az érintett beruházás
tekintetében jóváhagyott támogatási összeget. Ha a kiosztott kibocsátási egységek piaci értéke a hatóság
(4) bekezdés szerint számított működési költségeinek levonása után meghaladja az Európai Bizottság által
a derogációs kérelemben meghatározott beruházások támogatására jóváhagyott teljes összeget, a fennmaradó
összeg felhasználásáról a miniszter a 26. § (1) bekezdése szerint gondoskodik.
(4) A hatóság a derogációs kiosztással kapcsolatban felmerülő, a Kormány rendeletében meghatározott költségeit
a részére a 18/A. § (4) bekezdése szerint megfizetett összegből fedezi. E költségek fedezésére a hatóság jogosult
100 ezer eurót a részére a 18/A. § (4) bekezdése szerint megfizetett összegből a központi számlán visszatartani.
A hatóság a költségeinek levonását követően a központi számlán fennmaradó összeget a beruházási számlákra
továbbutalja. A központi számlán és a beruházási számlákon képződő kamatbevételeket a hatóság a beruházások
megvalósítására fordítja.
18/D. § (1) A derogációs kérelemben meghatározott beruházások végrehajtói (a továbbiakban: beruházók)
a beruházásokat e törvény és a végrehajtására kiadott rendelet alapján hajtják végre.
(2) A beruházók a derogációs kérelemben jóváhagyott támogatási összegek kifizetését a hatósághoz benyújtott
kérelem útján igényelhetik. Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a központi számlán – a hatóság
működési költségeinek levonását követően –rendelkezésre álló összeget. A beruházók részére támogatási összegek
kizárólag a beruházási folyamat során már felmerült kiadások fedezésére folyósíthatóak és kizárólag az Európai
Bizottság által előzetesen jóváhagyott beruházások megvalósítására fordíthatóak. A beruházások előfinanszírozása
nem megengedett. A támogatási összegek beruházók által történő igénylésére és a támogatások kifizetésére
vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.
18/E. § (1) A hatóság jogosult ellenőrizni a beruházások megvalósítását és a beruházások elkészültét követően
a beruházások működését nyomon követni. A beruházások ellenőrzése során a tényállás tisztázása keretében
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a hatóság független könyvvizsgáló jelentését szerzi be (kötelező bizonyítási eszköz). Az ellenőrzés és nyomon
követés szabályait, ideértve a független könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozó szabályokat is, a Kormány rendeletben
határozza meg.
(2) Ha a beruházó a hatóság által részére folyósított támogatási összeget nem a vonatkozó jogszabályokban vagy
az Európai Bizottság határozataiban foglaltaknak megfelelően használja fel, a hatóság a beruházóval szemben
hatósági ellenőrzést folytat le a beruházások ellenőrzése céljából (a továbbiakban: felügyeleti eljárás). A felügyeleti
eljárás keretében a hatóság a beruházóval szemben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint bírságot szab
ki, meghatározott esetben a támogatást visszafizetteti, vagy a támogatás folyósítását megszünteti. Ha a felügyeleti
eljárás keretében kiszabott bírság vagy visszafizetendő támogatás nem kerül a hatóság által megszabott
határidőben megfizetésre, akkor a jogerős határozat alapján a hatóság a fizetési kötelezettség adók módjára történő
behajtása érdekében soron kívül megkeresi az állami adóhatóságot.
18/F. § (1) A hatóság évente jelentést készít az Európai Bizottság részére a beruházások megvalósításáról és
a központi számlán rendelkezésre álló összeg felhasználásáról. A hatóság az első jelentését 2014. január 31-ig
a miniszter útján nyújtja be az Európai Bizottság részére. A hatóság az utolsó jelentését a (2) bekezdés szerinti
zárójelentés benyújtását követő év január 31-ig köteles elkészíteni.
(2) A beruházó a derogációs kérelemben meghatározott beruházás megvalósításának előrehaladásáról
a hatóságnak a tárgyévet követő év január 5-ig jelentést nyújt be. A beruházás befejezését követő 6 hónapon belül
a beruházó a hatóság részére zárójelentést nyújt be.
(3) A beruházók a hatóság tájékoztatására kötelesek a beruházás előrehaladásáról közbenső előrehaladási jelentést
készíteni, és azt a tárgyév június 30-ig a hatósághoz benyújtani.
(4) Ha a beruházó e törvényben meghatározott jelentéstételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
a hatóság vele szemben bírságot szab ki.
(5) A derogációs kiosztásra jogosult villamosenergia-termelő a Kormány rendeletében meghatározottak szerint
jelentést készít, és azt a hatóság részére 2013. december 31-ig megküldi.
(6) A hatóság a beruházások befejezését követő harmadik évben megvizsgálja a derogációs kérelem szerinti
megfelelőségi mutatók teljesítését és arról jelentést készít.
(7) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jelentések kötelező tartalmi elemeit és a jelentéstétel részletes szabályait a Kormány
rendeletben határozza meg.
18/G. § (1) A hatóság 18/B. § (2) bekezdése és 18/E. § (1) bekezdése szerinti eljárásokban hozott határozatait
felügyeleti jogkörben módosítani vagy megváltoztatni nem lehet. A hatóság 18/B. § (2) bekezdése és 18/E. §
(1) bekezdése szerinti eljárásokban hozott határozatai ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs.
(2) A hatóság a 18/B. § (2) bekezdése és 18/E. § (1) bekezdése szerinti eljárásokban hozott határozatait a határozat
meghozatalát követő 3 napon belül a honlapján közzé teszi.
(3) A miniszter gondoskodik a derogációs kérelem üzleti titkot nem tartalmazó változatának és annak az Európai
Bizottság által jóváhagyott esetleges jövőbeni módosításainak a minisztérium honlapján történő közzétételéről.”
52. §		
Az Ügkr. tv. 39. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„d) az állam tulajdonában lévő ÜHG-egységekkel való rendelkezésre vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
53. §		
Az Ügkr. tv. 39. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„k) a derogációs kiosztás keretében kiosztásban részesülő villamosenergia-termelők körét és a részükre kiosztható
kibocsátási egységek mennyiségét,”
(rendeletben állapítsa meg.)
54. §		
Az Ügkr. tv. 39. § (1) bekezdése a következő l)–s) pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„l) a derogációs kiosztás keretében kiosztásra kerülő kibocsátási egységek piaci értékének meghatározására és
kiszámítási módjára vonatkozó szabályokat,
m) a piaci érték megfizetésére, a jelentéstételre és a támogatások felhasználásra vonatkozó szabályok megsértése
esetén alkalmazható intézkedések körét és a kiszabható bírságok mértékét,
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n) a hatóságnak a derogációs kérelem alapján nyújtható támogatások folyósításával, kezelésével és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatait és jogosítványait,
o) a hatóság saját tevékenységével összefüggésben felmerült elszámolható működési költségeinek körét és az azok
elszámolására vonatkozó szabályokat,
p) a támogatási összegek beruházók által történő igénylésére és a támogatások kifizetésére vonatkozó szabályokat,
q) a derogációs kérelemmel összefüggő jelentéstétel és a független könyvvizsgáló kijelölésének részletes szabályait,
r) a derogációs kérelemben meghatározott beruházások utólagos nyomon követésére vonatkozó részletes
szabályokat,
s) a piaci érték megfizetésének módját és pénznemét”
(rendeletben állapítsa meg.)
55. §		
Az Ügkr. tv. 41. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az Európai Bizottság a térítésmentes kiosztás alapját képező Nemzeti Végrehajtási Intézkedést, illetve az az
alapján elkészített nemzeti kiosztási táblát a tárgyév február 10-éig nem hagyja jóvá, az ÜHG-egységek jóváírásáról
a miniszter – eltérően a 15. § (5) bekezdésében és a 20. § (4) bekezdésében foglaltaktól – a nemzeti kiosztási tábla
bizottsági jóváhagyásától számított 21 napon belül gondoskodik.
(8) A (7) bekezdésben foglalt rendelkezés 2013-ban is alkalmazandó.”
56. §		
Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdése a következő h) és i) pontokkal egészül ki:
(E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –)
„h) a magyar energiaágazat korszerűsítését célzó, az EU ETS-irányelv 10c. cikke szerinti beruházásokról szóló
SA.34086 (2012/N). számú bizottsági határozat (HL C 43. 2013. 2. 15., 12–16.o.), és
i) a Magyarország által a 2003/87/EK parlamenti és tanácsi irányelv 10.c cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott,
a villamosenergia-termelés korszerűsítése céljából átmenetileg ingyenes kibocsátási egységek kiosztására
vonatkozó kérelemről szóló, 2012. november 30-i C(2012) 8675 számú bizottsági határozat”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
57. §		
Az Ügkr. tv.
a)
15. § (3) bekezdésében az „ingyenesen” szövegrész helyébe a „térítésmentesen” szöveg,
b)
16. § (1) bekezdésében az „ingyenes” szövegrész helyébe a „térítésmentes” szöveg,
c)
16. § (2) bekezdésében az „ingyenesen” szövegrész helyébe a „térítésmentesen” szöveg,
d)
16. § (3) bekezdés a) pontjában az „ingyenes” szövegrész helyébe a „térítésmentes” szöveg,
e)
16. § (3) bekezdés b) pontjában az „ingyenesen” szövegrész helyébe a „térítésmentesen” szöveg,
f)
16. § (4) bekezdésében az „ingyenes” szövegrész helyébe a „térítésmentes” szöveg,
g)
25. § (1) bekezdésében a „vagyonkezelő” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
h)
27. §-ában a „vagyonkezelésére, értékesítésére és az értékesítésből” szövegrész helyébe az „értékesítéséből”
szöveg,
i)
38. § (1) bekezdésében a „vagyonkezelői” szövegrész helyébe a „tulajdonosi” szöveg
lép.
58. §		
Hatályát veszti az Ügkr. tv. 13. § (2) és (4) bekezdése.

7. Záró rendelkezések
59. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. és 6. alcím, valamint a (7) bekezdés 2013. június 30-án lép hatályba.
(3) Az 1–5. §, a 7–9. §, a 11. § (1), (2) és (5) bekezdése, a 12. §, a 15. §, a 16. § (1) és (3) bekezdése, a 19–21. §, a 22. § (1)
és (2) bekezdése, a 23. § (2) és (4) bekezdése, a 24. §, a 26. § (1) bekezdése, a 28. § és a 60. § (1) bekezdés d) pontja
a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(4) A 39–41. § a kihirdetést követő második hónap első napján lép hatályba.
(5) A 16. § (2) és (4) bekezdése, a 17. § és 18. §, a 22. § (3) bekezdése, a 23. § (3) bekezdése, a 25. §, a 26. § (2) bekezdése,
a 27. § (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 6. §, a 11. § (3) és (4) bekezdése, a 22. § (4) bekezdése és a 27. § (1) bekezdése 2014. június 30-án lép hatályba.
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(7) A vagyonkezelésbe adott kibocsátási jogosultságok tekintetében törvény által kijelölt vagyonkezelővel kötött
vagyonkezelési szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik.
60. §

(1) Ez a törvény
a)
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK
irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk j) és k) pontjának, 13. cikk (2) és (6) bekezdésének, 14. cikk (1)–(2),
(5)–(6) bekezdésének és 15. cikkének,
c)
a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i
2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d)
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi
keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek, valamint
e)
az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 14. cikk (10) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény
a)
a magyar energiaágazat korszerűsítését célzó, az EU ETS-irányelv 10c. cikke szerinti beruházásokról szóló
SA.34086 (2012/N). számú bizottsági határozat (HL C 43. 2013. 2. 15., 12–16.o.), és
b)
a Magyarország által a 2003/87/EK parlamenti és tanácsi irányelv 10.c cikkének (5) bekezdése alapján
benyújtott, a villamosenergia-termelés korszerűsítése céljából átmenetileg ingyenes kibocsátási egységek
kiosztására vonatkozó kérelemről szóló, 2012. november 30-i C(2012) 8675 számú bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CI. törvényhez
„1. melléklet az 1996. évi CXVI. törvényhez
Befizetési kötelezettség radioaktív hulladékok esetenkénti tárolóba szállításakor
Befizetési kötelezettség radioaktív hulladékok beszállítása esetén
A

B

C

1

D

E

Befizetési kötelezettség [Ft/m3]
Hulladék kategória

2
3

rövid élettartamú hulladék
tömöríthető

hosszú élettartamú hulladék

nem tömöríthető

tömöríthető

nem
tömöríthető

4

kis aktivitású hulladék

100 000

200 000

200 000

400 000

5

közepes aktivitású hulladék

200 000

400 000

400 000

800 000

Befizetési kötelezettség zárt sugárforrások beszállítása esetén
A

1

Aktivitás/MEA* = N

2

(Bq/Bq)

3

B

C

D

Befizetési kötelezettség (Ft/db)
Felezési idő T1/2 (év)

T1/2 ≤ 1

1 < T1/2 ≤ 30

30 < T1/2
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4

N ≤ 10

500

1 000

2 000

5

10 < N ≤ 102

855

1 710

3 420

6

10 < N ≤ 10

1 460

2 925

5 850

7

4

10 < N ≤ 10

2 500

5 000

10 000

8

104 < N ≤ 105

4 275

8 550

17 100

9

10 < N ≤ 10

7 310

14 620

29 240

10

7

10 < N ≤ 10

12 500

25 000

50 000

11

107 < N ≤ 108

21 375

42 750

85 500

12

10 < N ≤ 10

36 550

73 100

146 200

13

10 < N ≤ 10

62 500

125 000

250 000

14

1010 < N

106 875

213 750

427 500

2
3

5
6

8
9

3

6

9
10

*MEA: Mentességi aktivitás”

2013. évi CII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről*
Az Országgyűlés az állat- és növényvilág természetes sokféleségének fenntartása, folyamatos megújulása, a halgazdálkodási
jognak és a haltermelésnek a piacgazdaság követelményeivel, valamint a vízi élővilág és a vizek természeti környezete
védelmével összhangban való gyakorlása, továbbá a természetes vízi ökoszisztémák halállományának megóvása, fenntartható
hasznosítása és a haltermelés fejlesztésével a hazai étkezési halellátás biztosítása érdekében, a halgazdálkodás és a halvédelem
feltételeinek meghatározására a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
1. §

(1) E törvény a halgazdálkodási jog gyakorlásának feltételeit, a Magyarország területén levő halgazdálkodási
vízterületeken és azok partján folyó, a halgazdálkodással, a hal és élőhelyének védelmével összefüggő
tevékenységeket, valamint az ezeket végző vagy befolyásoló személyek – különösen a halgazdálkodásra alkalmas
vizek és vízilétesítmények üzemeltetői, valamint a halgazdálkodási vízterületet és partját egyéb jogcímen használók,
a vízhasználók – jogait és kötelezettségeit, a halgazdálkodási igazgatással összefüggő feladat- és hatásköröket,
továbbá a halak és haltermékek kereskedelmének feltételeit szabályozza.
(2) E törvény hatálya a horgászat, a haltermelés, a tiltott eszközök és módok, a halászati őrzés, a halkereskedelem,
a halállományt veszélyeztető állatfajok állományának felmérése, riasztása, gyérítése, a Pannon biogeográfiai régión
kívülről behozott egyedek telepítése vonatkozásában a haltermelő létesítményre is kiterjed.
(3) Természetvédelmi oltalom alatt álló hal és más hasznos víziállat esetében e törvény rendelkezéseit a természet
védelméről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
bányató: olyan, a bányaművelés befejezését követően fennmaradt állóvíz, amely külszíni és földalatti
bányászati tevékenység során az ásványi nyersanyagok feltárása és kitermelése következtében a felszín alatti
vízkészletből alakult ki, és amelynek medrét a bányászat során kialakított terepmélyedés képezi;
* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
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csatorna: egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés,
mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízilétesítmény;
fogási napló: a horgászat vagy halászat során kifogott halak – nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületenkénti, halfajonkénti, naponta kifogott mennyiségenkénti – kötelező bejegyzésére rendszeresített
nyomtatvány;
gereblyézés: a halnak nem a táplálkozási viselkedésére alapozottan, és a szájnyílásán kívüli más testrészébe
akasztott horoggal történő zsákmányul ejtésére irányuló módszer;
hal: a halak, illetve a körszájúak csoportjába tartozó állatfaj, valamint ezek egyedfejlődési alakjai;
hal kifogása: a halnak és más hasznos víziállatnak a halászat vagy a horgászat során történő megfogása és
a vízbe vissza nem engedése;
halastó: olyan haltermelési létesítmény, amely vízfeltöltést és lecsapolást biztosító műtárgyakkal rendelkezik,
ideértve a teleltető és ivadéknevelő tavakat, valamint a táp- és lecsapoló csatornákat;
halállomány: a halak és a más hasznos víziállatok összessége;
halászat: a halnak vagy más hasznos víziállatnak megengedett módon és eszközzel halgazdálkodási
vízterületen történő rekreációs vagy kereskedelmi célú, illetve ökológiai célú, szelektív fogása, továbbá
gyűjtése, ide nem értve a horgászatot;
halgazdálkodás: a természetes vizek halállományának védelmével, megújításával és hasznosításával
összefüggő tevékenységek, valamint az akvakultúra és az egyéb haltermelési tevékenységek gyűjtőfogalma;
halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan
vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt;
halgazdálkodási vízterület partja: védművekkel ellátott vízterület esetén a védmű mentetlen oldalának
alapjától kifelé számított 100 méteres, védmű nélküli vízterületeknél az aktuális partvonaltól számított
200 méteres sáv területe, továbbá a halgazdálkodási vízterület felé benyúló vagy afelett átívelő híd, átjáró,
egyéb építmény, természetes képződmény;
haltermelés: az Európai Halászati Alapról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelet szerinti akvakultúra
gyűjtőfogalmon belül valamely halfaj állományának mesterséges módon történő termelése;
haltermelési létesítmény: olyan mesterséges létesítmény, amelyet haltermelésre használnak, ilyen célra
terveztek és engedélyeztek, továbbá a települések belterületén vagy tanya földterületén fekvő, legnagyobb
vízállás esetén 0,5 hektár kiterjedésnél kisebb vízfelületű állóvizek;
holtág: a folyóvíz azon mederrésze, amelyet a folyóvíz természetes úton, irányának megváltoztatásával
elhagyott, vagy amelyet szabályozási célból leválasztottak róla;
horgászat: rekreációs célból a halgazdálkodási vízterületen a halnak megengedett módon és
horgászkészséggel vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval való fogása;
horgászkészség: horgászati célú, halfogásra alkalmas eszköz, amely legalább horgászbotból, horgászzsinórból
áll, és legfeljebb három horoggal van felszerelve;
ívóhely: az ivarérett halak csoportosan vagy párosan felkeresett szaporodási helye, ahol az ívási felület és
az ívási feltételek rendelkezésre állnak az eredményes szaporodáshoz;
más hasznos víziállat: a rák, a béka, a kagyló, a pióca, a csővájó féreg, az árvaszúnyog, egyéb haltáplálékszervezet, valamint ezek egyedfejlődési alakjai;
meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló természetes mélyedés vagy kiépített terepalakulat,
amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít;
nyakzó háló: olyan állított halászeszköz, amelynek fogási elve a hal megakadásán alapul és a megfogott
egyed rövid időn belül történő elpusztulásához vezet;
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület: olyan halgazdálkodási vízterület, amelyet a halgazdálkodási hatóság
nyilvántartásba vett, és amelyre halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vehető vagy a halgazdálkodási
hatóság a halgazdálkodási jog jogosultját már rögzítette;
telepítés: a hal vagy más hasznos víziállat egyedének vagy állományának hasznosítási céllal történő
kihelyezése halgazdálkodási vízterületre;
turista állami horgászjegy: olyan, magyar és külföldi állampolgárok számára, meghatározott díj ellenében,
meghatározott időszakra, meghatározott szabályok szerinti horgászatra feljogosító állami horgászjegy, amely
a törvény hatálya alá tartozó vízterületeken lehetővé teszi a horgászatot;
vermelőhely: a vizek azon mederrésze, általában mélyebb mederalakulata, amelyet a halak a téli, hideg
vízhőmérsékletű időszakban csoportosan vagy tömegesen felkeresnek, és ahol viszonylagos nyugalmi
állapotban töltik a téli időszakot;
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27.
28.

29.
30.

31.

visszatelepítés: a halgazdálkodási vízterületre jellemző őshonos – de a halgazdálkodásra jogosult által el nem
hárítható ok miatt állományában megfogyatkozott vagy eltűnt – halfaj halgazdálkodási vízterületre történő
kihelyezése önfenntartó populáció kialakítása céljából;
vízfolyás: minden olyan természetes vagy mesterséges terepalakulat, amelyben állandóan vagy időszakosan
víz áramlik;
vízhasználat: az a tevékenység, amelynek következménye a víz lefolyási, áramlási viszonyainak,
mennyiségének, minőségének, továbbá a medrének, partjának a víz hasznosítása érdekében való
befolyásolása;
vízhasználó: aki vizet szolgáltatás teljesítésére vagy saját céljaira vesz igénybe;
vízilétesítmény: az a mű, műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek
lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának állapotát a vizek
kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása, megfigyelése céljából befolyásolja;
víztározó: a felszíni vizek időszakonkénti feleslegének összegyűjtésére és tározására épített létesítmény,
amely alkalmas az állandó víztartásra.

3. Alapvető rendelkezések
3. §		
Magyarország halgazdálkodási vízterületeinek halállománya nemzeti kincs, természeti érték és gazdasági
erőforrás, amelyet a társadalomnak védenie és természetes megújulását elősegítenie kell, hasznosítását pedig
a fenntarthatóság szempontjai szerint kell tervezni és megvalósítani.
4. §

(1) A halgazdálkodás a halgazdálkodási vízterületeken történő horgászati és halászati célú halgazdálkodási
hasznosítást, valamint a haltermelési létesítményekben megvalósuló akvakultúra-gazdálkodást foglalja magába.
(2) Haltermelés haltermelési létesítményben és nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folytatható.

5. §

(1) A halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási hasznosítása során a horgászat és a horgászturizmus fejlesztése
elsőbbséget élvez más hasznosítási módokkal szemben.
(2) A halgazdálkodási jog a halgazdálkodási vízterületen elsősorban horgászati célú halgazdálkodásra jogosít. Halászat
vagy haltermelés a horgászat mellett, vagy önállóan akkor végezhető, ha a horgászati célú halgazdálkodás
megvalósítására nincs mód.

6. §

(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a Magyarország halgazdálkodási vízterületein élő halállomány az állam
tulajdonát képezi. Az e törvény alapján az állam tulajdonát képző halak és más hasznos víziállatok a jogszerű
kifogásukkal vagy elhullásukkal kerülnek a halgazdálkodásra jogosult tulajdonába.
(2) A hal kifogására az adott halgazdálkodási vízterületen halgazdálkodásra jogosult, vagy az általa feljogosított,
halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező személy (a továbbiakban: feljogosított személy) jogosult.
A feljogosított személy a jogszerű kifogással és a fogási naplóban való rögzítéssel szerzi meg a hal tulajdonjogát.
(3) A jogosulatlanul kifogott hal, valamint más hasznos víziállat a halgazdálkodásra jogosult tulajdonába kerül, ha
a vízbe élve már nem helyezhető vissza.

II. FEJEZET
A HAL ÉS ÉLŐHELYÉNEK ÁLTALÁNOS VÉDELME
4. A hal élőhelyének védelme
7. §		
A halgazdálkodási vízterületen minden tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a halállományok fennmaradását és
természetes módon történő megújulását lehetővé tegye, illetve ne akadályozza.
8. §

(1) A halgazdálkodásra jogosult köteles a hasznosított vízterület halállományát, életközösségét, valamint a hal
élőhelyét védeni, a hal természetes táplálékszerzését és szaporodását elősegíteni, továbbá áradás vagy a víztest
kiszáradásának veszélye esetén az őshonos halfajok mentését elvégezni.
(2) A veszélyeztetett őshonos halállományok mentése a halgazdálkodásra jogosult kötelezettsége. Ha az adott
vízterületen nincs halgazdálkodásra jogosult, a halállomány mentését – az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározottak szerint – a halgazdálkodási hatóság végezteti el.
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9. §

(1) A halállományok telelő és szaporodó helyeinek védelméről halgazdálkodási vízterületenként külön kell
gondoskodni.
(2) A halgazdálkodási hatóság az (1) bekezdés szerinti helyet – ha annak ökológiai szerepe indokolja – halgazdálkodási
kíméleti területnek jelöli ki és halfogási tilalmat rendel el.
(3) A halállományok telelő és szaporodó helyein, különösen halgazdálkodási kíméleti területen, a halgazdálkodási
hatóság a halállomány védelme érdekében az egyéb vízhasználati módok hatósági korlátozását kezdeményezheti.
A kezdeményezésnél a halgazdálkodási hatóság mérlegeli, hogy a vízhasználati módok veszélyeztetik-e az (1) vagy
(2) bekezdésben meghatározott védelmi funkció megvalósulását.

10. §

(1) A halgazdálkodási hatóság a halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok állományának
a)
nemzetközi vagy országos program keretében történő felmérésére, illetve
b)
riasztásának, gyérítésének (a továbbiakban együtt: gyérítés) elvégzésére vagy elvégeztetésére
kötelezheti a negyven hektárnál nagyobb halgazdálkodási vízterülettel rendelkező halgazdálkodásra jogosultat.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezés abban az esetben adható ki, ha
a)
a károkozás ökológiai hatása jelentős,
b)
a gyérítésnek a természet védelmére vonatkozó jogszabályokban meghatározott akadálya nincs,
c)
a gyérítés közbiztonsági és vadászati feltételei fennállnak.
(3) A halgazdálkodási hatóság az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok állományának
felmérésére, illetve az ellenük való védekezés – különösen az ökológiai célú, szelektív halászat – elvégzésére vagy
elvégeztetésére kötelezheti a halgazdálkodásra jogosultat vagy a haltermelési létesítmény üzemeltetőjét.
(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezés a veszélyeztetés jelentős ökológiai hatása esetén adható ki.

11. §

(1) Ha a halállomány vagy élőhelyének védelme indokolja, a halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási vízterületen
vagy annak meghatározott részén a következő élőhely- és állományvédelmi intézkedéseket rendeli el:
a)
a hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezet, táplálékanyag, etetőanyag
vízbe helyezésének korlátozása vagy tiltása,
b)
a halállományban észlelt elhullás esetén a haltetem eltávolítása, megsemmisítése,
c)
a gépi meghajtású vízi jármű használatának korlátozása vagy tiltása,
d)
erős vízszint-ingadozás miatt kialakult helyzetekben a halállomány, különösen a halivadék a kijelölt
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre való visszajuttatása,
e)
a 9. § (2) bekezdés szerinti intézkedés,
f)
a 10. § (1) és (3) bekezdése szerinti intézkedés.
(2) Az (1) bekezdés a), c), e) és f ) pontja szerinti eljárás a halgazdálkodásra jogosult kérelmére is lefolytatható.
(3) Az élőhely- és állományvédelmi intézkedések halgazdálkodással kapcsolatos költségeit a halgazdálkodásra jogosult
köteles viselni.

5. A halak és a halállományok védelme
12. §		
A természetvédelmi oltalom alatt álló hal, valamint más hasznos víziállat kifogása, illetve gyűjtése – ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik – tilos.
13. §

(1) Halgazdálkodási vízterületről kifogott őshonos halak – a 8. § (1) és (2) bekezdése szerint történő állománymentés és
a mesterséges körülmények közötti szaporítási célból fogott halak halgazdálkodási hatóság engedélyével végzett
telepítésének kivételével – másik halgazdálkodási vízterületre, illetve haltermelési létesítménybe nem telepíthetők.
(2) Halgazdálkodási vízterületről kifogott nem őshonos halak másik halgazdálkodási vízterületre nem telepíthetők.
Halgazdálkodási vízterületről kifogott nem őshonos halak haltermelési létesítménybe halhústermelési vagy
takarmányozási célból – a halgazdálkodási hatóság engedélyével – helyezhetők ki.

14. §

(1) Halgazdálkodási vízterületre kizárólag a Pannon biogeográfiai régióból származó hal egyede telepíthető.
(2) Haltermelő létesítménybe a Pannon biogeográfiai régión kívülről származó hal a halgazdálkodási hatóság
engedélyével, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben szabályozott esetekben, feltételekkel és módon
telepíthető.
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(3) Az idegen és nem honos fajoknak haltermelő létesítménybe történő telepítése az idegen és nem honos fajoknak
az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
Tanácsi Rendelet) és az e törvény végrehajtására kiadott rendelet alapján végezhető.
(4) A Tanácsi Rendeletben meghatározott halfaj halgazdálkodási vízterületre történő telepítésére – a természet
védelméről szóló törvényben meghatározott előírásokra is figyelemmel – engedély csak akkor adható, ha
a)
a telepíteni kívánt vízterület teljesen zárt, lefolyástalan, vagy
b)
a telepíteni kívánt állomány szaporodásra képtelen és a természetvédelmi hatóság véleménye alapján
ökológiai kockázatot nem jelent.
(5) Halgazdálkodási vízterületre és haltermelő létesítménybe hal csak a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó
termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek
megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló miniszteri rendeletben meghatározott forgalmazási és
mentességi igazolásoknak való megfelelés esetén telepíthető.
15. §		
A halgazdálkodási vízterületen vagy annak meghatározott részén a halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy
a halgazdálkodásra jogosult kérelmére az őshonos halfajokra jogszabályban meghatározott tilalmi időt
meghosszabbíthatja, az őshonos halfajokra további méret-, illetve mennyiségi korlátozást írhat elő vagy általános
halászati, illetve horgászati tilalmat rendelhet el, ha
a)
az adott halgazdálkodási vízterületen veszélyeztetett állományú halfaj védelme,
b)
valamely védett vagy veszélyeztetett halfaj védelme,
c)
mentett, visszatelepített vagy telepített egyedek védelme,
d)
állategészségügyi vagy ökológiai veszélyhelyzet hatásának mérséklése,
e)
túlhasznosítás megakadályozása vagy illegális halászati és horgászati tevékenység felszámolása, vagy
f)
kiemelkedően fontos közérdek biztosítása
érdekében indokolt.
16. §

(1) A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott
tilalmi időt megrövidítheti, az alól vagy a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól
a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet.
(2) A közösségi jelentőségű fogható halfajok esetében a halgazdálkodási hatóság az (1) bekezdés szerinti döntéseket
a következő esetekben hozhatja meg:
a)
közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból,
b)
a halállományok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében,
c)
kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából,
d)
az érintett halállomány nagyságához mérten kis egyedszámú szelektív kifogás, tartás, illetve hasznosítás
érdekében,
e)
más hasznos víziállatok, valamint a természetes vízi élőhelyek védelme érdekében, vagy
f)
más kiemelkedően fontos társadalmi, gazdasági közérdek, valamint a köz- és magántulajdon súlyos
károsodástól való megóvása érdekében.
(3) A (2) bekezdés szerinti halgazdálkodási hatósági döntésben meg kell határozni:
a)
a halfajt és az egyedek számát,
b)
a fogás módját, eszközeit,
c)
azt a területet, amelyen a tevékenység gyakorolható,
d)
a tevékenység időtartamát, és
e)
a tevékenység halgazdálkodási hatóság általi ellenőrzésének módját.
(4) A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásra jogosult részére a (3) bekezdés szerinti tevékenység végrehajtásáról
jelentéstételi kötelezettséget ír elő.
(5) A közösségi jelentőségűnek nem minősülő fogható halfajok esetében a halgazdálkodási hatóság az (1) bekezdés
szerinti döntéseket a (2) bekezdésben szereplő eseteken túlmenően
a)
az adott vízterületen elhanyagolható mértékben vagy nem szaporodó, telepítéssel fenntartott állományú
halfaj hasznosítása,
b)
az okszerű gazdálkodás biztosítása, vagy
c)
jelentős sportesemény megrendezése
érdekében is meghozhatja.
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(6) A halgazdálkodási vízterület közérdekből
a)
a génállomány megőrzése érdekében,
b)
a természetvédelmi érdekek érvényesítése miatt,
c)
oktatási és kutatási célból, vagy
d)
országos jelentőségű turisztikai érdekek érvényesítése miatt
különleges rendeltetésűvé nyilvánítható.
17. §		
Általános vagy fajlagos fogási tilalom alá tartozó vagy jogszabályban, illetve hatósági határozatban megjelölt
mérettartományon kívüli hal vagy más hasznos víziállat fogása esetén a halat vagy más hasznos víziállatot a fogást
követően, haladéktalanul és kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe, ilyen egyed kereskedelmi forgalomba nem
hozható.
18. §

(1) A halgazdálkodási vízterületen bekövetkezett halpusztulást a halgazdálkodásra jogosult köteles a tudomására
jutását követően haladéktalanul bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti halpusztulás esetén a meder tulajdonosa, használója, a vízilétesítmény üzemeltetője,
a vízparti ingatlan tulajdonosa, használója, valamint a halgazdálkodásra jogosult a vízmintavételt és a szükséges
vizsgálat elvégzését köteles lehetővé tenni és tűrni, illetve abban közreműködni.
(3) A halgazdálkodási vízterületen bekövetkező, tömeges jellegű halpusztulás okainak felderítése a halgazdálkodási
hatóság feladata, amelyről a halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt
vízélettani laboratórium útján gondoskodik. Ha a vizsgálat eredményeképpen a halpusztulásért felelős személye
megállapítható, a halgazdálkodási hatóság a felelőst a vizsgálat költségeinek a viselésére kötelezi.
(4) A vízminőségi kár elhárítására a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló
kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. §

(1) A vízilétesítmény üzemeltetője köteles a tevékenységét olyan formában végezni, amely a hal szaporodását
elősegíti, illetve a halgazdálkodásra jogosultat a víz leeresztésével, feltöltésével járó vagy más, a halgazdálkodási
jog gyakorlását akadályozó tevékenységének megkezdéséről és annak várható időtartamáról – az elrendelt ár- és
belvízvédekezési, vagy vízminőségi védekezési készültséget kivéve – legalább tíz nappal megelőzően értesíteni.
(2) A nagy értékű természetes vízi halállományok ívási vándorlásának biztosítása érdekében, a halgazdálkodási
hatóság a vízfolyásokon, folyókon tervezett vagy megvalósult, a hosszanti átjárhatóságot akadályozó műtárgyak és
vízilétesítmények engedélyesének hallépcső létesítését és működtetését írja elő.
(3) A vízilétesítmény üzemeltetője a vízszintszabályozás során – az élet- és vagyonbiztonság védelme körébe eső
vízszintszabályozás kivételével – köteles figyelembe venni a halak ívási idejét. Az ökológiai szempontok szerinti
vízszinttartási előírásokat a vízilétesítmény vízjogi engedélye határozza meg.
(4) A vízvisszatartási és öntözési célú víztározók halgazdálkodási hasznosítását a vízgazdálkodási feladatokra
figyelemmel kell tervezni és végezni.

III. FEJEZET
HALGAZDÁLKODÁS
6. Haltermelés, akvakultúra
20. §

(1) Hal és más hasznos víziállat haltermelési létesítményben úgy termelhető, hogy nem veszélyezteti természetes vagy
természetközeli vízi élőhelyek őshonos faunáját és flóráját.
(2) A haltermelési létesítmények típusait és a telepíthető halfajokat a miniszter az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben határozza meg.
(3) Forgalmazási céllal halat és más hasznos víziállatot tartó és tenyésztő, illetve annak termékeit előállító természetes
és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet a haltermelés során köteles betartani a tenyésztett
víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban
előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló miniszteri rendeletben foglaltakat.

21. §

(1) A halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervben foglaltak alapján, haltermelés a nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületen vagy annak részén is folytatható. A halgazdálkodási vízterületen vagy annak
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részén folytatott haltermelés engedélyezését, feltételrendszerét a miniszter az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben határozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti haltermelés esetén a telepített hal tulajdonjoga, kifogása és forgalomba hozatala
tekintetében – a horgászat kivételével – az adott halgazdálkodási vízterület vagy annak része haltermelési
létesítménynek minősül.
(3) A haltermelési létesítményben tartott halállományok a termelési folyamat ideje alatt az üzemeltető tulajdonát
képezik.

7. Halgazdálkodási jog
22. §

(1) A halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű jog a halgazdálkodási vízterületeken – ha e törvény másképp nem
rendelkezik – az államot illeti meg. A halgazdálkodási joggal kapcsolatos jogokat az állam nevében a miniszter
gyakorolja.
(2) A halgazdálkodási jog haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adható.
(3) A halgazdálkodási jog jogosultja:
a)
a halgazdálkodási jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérlő,
b)
a halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe adása esetén a vagyonkezelő,
c)
a halgazdálkodási jog haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adására irányuló érvényes szerződés hiányában
az állam,
d)
a földtulajdonosi haszonbérletben álló halgazdálkodási jog alhaszonbérbe adásának esetében
az alhaszonbérlő.
(4) A halgazdálkodási jog gyakorlója köteles
a)
a halgazdálkodási tervben előírtak szerint a halállományokat telepítésekkel szinten tartani és fejleszteni,
b)
az őshonos halfajok és vad típusú fajták, más őshonos hasznos víziállatok állományát védeni, szükség szerint
az eltűnt őshonos halfajokat, halállományokat visszatelepíteni,
c)
a vízi életközösség biológiai sokféleségét fenntartani,
d)
a vízi élőhelyeket és a természeti környezetet megóvni,
e)
a halászati őrzést és a halvédelmet hatékonyan működtetni,
f)
a halgazdálkodási vízterületen elhelyezkedő vízilétesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez fűződő
vízgazdálkodási szempontok figyelembe vételére, és
g)
az egyéb társadalmi, gazdasági közérdeket figyelembe venni.
(5) A halgazdálkodásra jogosult – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott halgazdálkodási tevékenységeket maga köteles végezni.
(6) A halgazdálkodási jog gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek és jogok e törvényben foglaltak szerinti
teljesítéséért és gyakorlásáért a halgazdálkodásra jogosult felel.

23. §		
Az önkormányzatot illeti meg a halgazdálkodási jog, ha az ingatlan, amelyen a halgazdálkodási vízterület fekszik,
a folyó mentett oldalán helyezkedik el és az önkormányzat többségi tulajdonában áll.

8. A halgazdálkodási jog átengedése
24. §		
Az államot megillető halgazdálkodási jog átengedhető
a)
a 16. § (6) bekezdése szerinti halgazdálkodási vízterületek esetén vagyonkezelési szerződéssel
aa)
költségvetési szerv részére,
ab)
az állam 100%-os tulajdonában álló olyan gazdálkodó szervezet részére, amely alapító okiratában
vagy jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja azt hasznosítani, vagy
b)
haszonbérleti szerződéssel természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet részére.
25. §

(1) Központi költségvetési szervvel az azt irányító vagy felügyelő szerv egyetértésével köthető vagyonkezelési
szerződés.
(2) Vagyonkezelési szerződés határozott időtartamra köthető, amelynek időtartama legalább 5 év, legfeljebb 15 év.
(3) A vagyonkezelő a halgazdálkodási jogot harmadik személynek nem engedheti át.
(4) A vagyonkezelési szerződés egy példányát a vagyonkezelő köteles benyújtani a halgazdálkodási hatóság részére.
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26. §

(1) A halgazdálkodási jog haszonbérbe adása – a (2) bekezdésben szereplő kivétellel – nyilvános pályázat útján történik.
(2) A halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa igényelheti
a halgazdálkodási jog haszonbérleti jogát (a továbbiakban: földtulajdonosi haszonbérlet). Földtulajdonosi
haszonbérleti szerződés csak akkor köthető, ha a halgazdálkodási jog nincs harmadik személynek haszonbérbe vagy
vagyonkezelésbe adva. Ha a halgazdálkodási jog harmadik személy haszonbérletében vagy vagyonkezelésében
áll, a földtulajdonosi haszonbérleti szerződés csak ennek megszűnését követően léphet hatályba. A földtulajdonosi
haszonbérletben álló halgazdálkodási jog alhaszonbérbe adható.
(3) A halgazdálkodási vízterület medrének 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársát
előhaszonbérleti jog illeti meg a halgazdálkodási jog haszonbérbe adása során, ide nem értve a földtulajdonosi
haszonbérlet esetét.

27. §

(1) A halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződés határozott időtartamra köthető, amelynek időtartama
legalább 5 év, legfeljebb 15 év.
(2) A halgazdálkodási jog haszonbérletéért az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben az egyes víztípusok
halgazdálkodási értéke alapján meghatározott haszonbérleti díjat kell megfizetni.
(3) Ha a halgazdálkodási hatóság eljárására visszavezethetően a halgazdálkodásra jogosult tartósan nem tudja
gyakorolni a halgazdálkodási jogát, a haszonbérleti díj fizetése alól a miniszter meghatározott időtartamra
felmentést adhat vagy díjkedvezményt állapíthat meg.

28. §

(1) A halgazdálkodási jog haszonbérletére kiírt pályázatok részletes feltételeit és értékelési pontrendszerét az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben kell meghatározni.
(2) Az értékelési pontrendszert úgy kell meghatározni, hogy
a)
védje a természetes vagy természetközeli vízi ökoszisztémákat és segítse a halállományok természetes
gyarapodását,
b)
elősegítse az etikus sporthorgászat és a horgászturizmus fejlődését,
c)
az adott vízterületnek megfelelő, többcélú halgazdálkodás és haszonvétel valósulhasson meg, és
d)
támogassa a helyi közösségek részvételét a lakóhelyüket érintő vizek halgazdálkodásában.

29. §

(1) A halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló pályázati felhívást a halgazdálkodási hatóság írja ki.
(2) A benyújtott pályázatokról – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben szereplő szempontrendszer alapján –
a halgazdálkodási hatóság és a 62. §-ban szereplő testület javaslatának figyelembevételével a miniszter dönt.
(3) Halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló szerződést az állam nevében a miniszter köti meg. A szerződés
érvényesen csak írásban köthető meg.
(4) A nyertes pályázó által a pályázatban feltüntetett vállalásokat a haszonbérleti szerződésbe bele kell foglalni.
(5) A halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló szerződés nem köthető azzal, aki
a)
csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll,
b)
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,
c)
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt
esedékességű köztartozással rendelkezik, vagy
d)
állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis
adatot szolgáltatott.
(6) Amennyiben a halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló szerződés megkötését követően merül fel
az (5) bekezdés a) pontja szerinti felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás, illetve az (5) bekezdés b) vagy
d) pontja szerinti kizáró ok, a miniszter jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
(7) A halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló pályázati kiírás a szerződéskötésre az (5) bekezdésben foglaltakon
túl további kizárási okokat is meghatározhat.

30. §

(1) A halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló szerződés megszűnik a haszonbérlő
a)
felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedését, vagy
b)
végelszámolásának kezdő időpontját
követő napon.
(2) A halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó haszonbérleti szerződést a miniszter azonnali hatállyal,
kártalanítási kötelezettség nélkül felmondhatja, amennyiben a haszonbérlővel szemben 5 éven belül – az adott
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halgazdálkodási vízterület vonatkozásában – három alkalommal jogerősen halgazdálkodási bírságot szabott ki
a halgazdálkodási hatóság.
31. §

(1) A halgazdálkodási jog haszonbérletére kötött szerződés megszűnésekor, eltérő megállapodás hiányában
a haszonbérlő követelheti
a)
az általa létesített, el nem vihető halgazdálkodási berendezéseknek és engedélyezett halgazdálkodási
létesítményeknek vagy a hal és élőhelyének javítását célzó vízjogi engedéllyel megvalósított beruházásoknak
a szerződés megszűnésekor megállapítható tényleges értékét,
b)
az okszerű gazdálkodás mértékéig a hasznos beruházásoknak a szerződés megszűnésekor megállapítható
tényleges értékét,
c)
a szerződés megszűnésekor fennálló haltelepítés meg nem térült költségeinek az e törvény végrehajtására
kiadott rendeletben meghatározott mértékű részét.
(2) A halgazdálkodási jog hat hónapon belüli ismételt haszonbérbe adása esetén az (1) bekezdés szerinti ellenértéket
az új haszonbérlő köteles az előző haszonbérlő részére megfizetni.

32. §		
A halgazdálkodási jog haszonbérletére egyebekben a Polgári Törvénykönyv mezőgazdasági haszonbérletre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. Halgazdálkodásra jogosultak nyilvántartása
33. §

(1) A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultjáról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a)
a halgazdálkodási vízterület megnevezését,
b)
a halgazdálkodásra jogosult nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), adóazonosító jelét (adószámát),
c)
a halgazdálkodási jog haszonbérlet vagy alhaszonbérlet útján történő hasznosítása esetén a haszonbérlet
időtartamát,
d)
a halgazdálkodási vízterületté nyilvánítást megállapító hatósági határozat számát,
e)
a halgazdálkodási jog gyakorlásának, illetve hasznosításának módját,
f)
a korábbi halászati jog átengedésére vonatkozó határozat számát.
(2) A halgazdálkodási jog jogosultjáról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatok
vonatkozásában – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak
minősül.
(3) A halgazdálkodásra jogosult jogosultsága időpontjától kezdődő hatállyal, illetve az adataiban történt változást
követő 15 napon belül köteles az (1) bekezdés szerinti adatait, illetve az adatváltozást bejelenteni a halgazdálkodási
hatóságnak.

10. Halgazdálkodási vízterületek és nyilvántartásuk
34. §

(1) Azt a halgazdálkodási vízterületet, ahol halgazdálkodási tevékenységet folytatnak vagy a jövőben folytatni kívánnak,
a halgazdálkodási hatósághoz be kell jelenteni.
(2) A halgazdálkodási vízterületet a halgazdálkodási hatóság hivatalból, vagy a halgazdálkodási vízterület fekvése
szerinti ingatlan tulajdonosának (1) bekezdés szerinti bejelentésére nyilvántartásba veszi.
(3) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek nyilvántartása tartalmazza
a)
a vízterület megnevezését;
b)
a vízterülettel érintett ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi számát;
c)
a vízterület medrének az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágát;
d)
a meder tulajdonosának vagy tulajdonosainak nevét, lakcímét (székhelyét), tulajdoni hányadát;
e)
a vízterület típusát;
f)
a vízterület nagyságát, folyóvizek esetében annak hosszát;
g)
az Országos Halgazdálkodási Adattár szerinti víztérkódot;
h)
az Európai Unió Víz Keretirányelve szerinti víztestkódot;
i)
a különleges rendeltetésűvé nyilvánítást;
j)
a halgazdálkodási kíméleti területek kijelölését.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás az ott meghatározott adatok vonatkozásában – a természetes személyazonosító
adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
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(1) A nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken horgászati tevékenység kizárólag a 45. § (5) bekezdésében
foglalt feltételek szerint végezhető. E vízterületeken – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – halászati tevékenység
nem végezhető.
(2) A folyóvizek árterületének nem mentett oldalán elhelyezkedő, egyedileg nem nyilvántartott állandó vagy időszakos
vízterületek a halgazdálkodásra való jogosultság szempontjából a főmeder – mint halgazdálkodási vízterület – részének
minősülnek. Ezen hullámtéri vízterületeken halgazdálkodási tevékenységet a vízgazdálkodási és vízkár-elhárítási
szempontok elsődlegességének szem előtt tartásával végezhet a halgazdálkodásra jogosult.
(3) Mentett oldali és áradással nem érintett, nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken tilos az őshonos halak
kifogása.

11. A halgazdálkodási szolgalmi jog
36. §

(1) A halgazdálkodási jog gyakorlásával érintett ingatlan tulajdonosa, használója köteles a halgazdálkodási jog
jogosultja által gyakorolt jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő halgazdálkodási tevékenységeket – ha
e tevékenységek más módon csak aránytalanul nehezebben vagy nagyobb költséggel végezhetőek – tűrni,
illetve lehetővé tenni, különösen a halgazdálkodásra jogosultnak az ingatlanon keresztül a vízhez a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott korlátozások betartásával történő eljutását, az ingatlanon a halgazdálkodási
tervben meghatározott tevékenységek végzését.
(2) A vízparti ingatlanra is kiterjedő áradás esetén az érintett ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, illetve lehetővé
tenni – amennyiben a tevékenység vízgazdálkodási, vízkár-elhárítási érdeket nem sért – a halivadék, halállomány
halgazdálkodási vízterületre történő visszajuttatását.
(3) Az ingatlan tulajdonosát, használóját az (1) és (2) bekezdés szerinti jogokból és kötelezettségekből eredő károkozás
esetén kártalanítás illeti meg.

12. A halfogásra jogosító okmányok
37. §

(1) A halgazdálkodási vízterületeken a hal fogása és a halfogásra irányuló tevékenység
a)
kereskedelmi, és ökológiai célú, szelektív halászat esetén halászati engedéllyel,
b)
rekreációs célú halászat esetén állami halászjeggyel, vagy
c)
horgászat esetén állami horgászjeggyel vagy turista állami horgászjeggyel,
e törvény rendelkezéseinek betartásával folytatható.
(2) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen halfogási tevékenység végzéséhez fogási napló, valamint, ha azt nem
a halgazdálkodásra jogosult vagy a halászati engedéllyel rendelkező személy végzi, a halgazdálkodásra jogosult
területi jegye is szükséges.
(3) A halászati engedély, az állami halászjegy, az állami horgászjegy, valamint a turista állami horgászjegy nem
ruházható át. Egy személynek – az adott típusból – egy naptári évben csak egy adható, kivéve a 43. § (4) bekezdése
szerinti eseteket.

38. §

(1) A halászati engedély azon nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen jogosít kereskedelmi, és ökológiai célú,
szelektív halászat végzésére, amelyre kiadásra kerül.
(2) A halászati engedélyt a halgazdálkodási hatóság adja ki – a halgazdálkodásra jogosulttal írásban kötött szerződés
alapján – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott képzettséggel és vizsgával rendelkező
kérelmező részére.
(3) A halászati engedélynek rendelkeznie kell az engedélyes által
a)
halászható nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezéséről,
b)
alkalmazható halászeszközökről, azok
ba)
darabszámáról,
bb)
szembőségéről, és
bc)
egyedi jelöléséről, valamint
c)
kifogható egyes halfajok éves mennyiségéről.
(4) A halászati engedéllyel együtt, a halgazdálkodási hatóság fogási naplót, valamint sorszámozott fogási tanúsítvány
nyomtatványtömböt ad ki az engedélyesnek. További fogási tanúsítvány nyomtatványokat az engedélyes a halászati
engedélyt kiállító halgazdálkodási hatóságtól igényelhet.
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(5) A fogási naplót, valamint a fogási tanúsítványokat a halgazdálkodási hatóság díj ellenében állítja ki.
(6) Halászati engedély, fogási napló és fogási tanúsítvány jogi személy számára is kiadható.
(7) Más hasznos víziállat kereskedelmi célú gyűjtése csak halászati engedéllyel végezhető.
39. §

(1) Az állami halászjegyet a halgazdálkodási hatóság adja ki és kizárólag rekreációs célú halászatra jogosít.
(2) Állami halászjegyet az a személy kaphat, akinek korábban már volt halászjegye vagy – ha e törvény másképp nem
rendelkezik – halászvizsgával rendelkezik. Nem kell halászvizsgát tennie annak, aki halász szakmunkás-képesítéssel,
valamint felsőfokú halgazdálkodási, halászati szakirányú végzettséggel rendelkezik.
(3) A rekreációs célú halászat országos rendjét az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg.

40. §

(1) Állami horgászjegyet a halgazdálkodási hatóság, valamint az általa írásban forgalmazásra feljogosított szervezet
adhat ki. Az állami horgászjegy horgászatra jogosít, amelynek országos rendjét az e törvény végrehajtására kiadott
rendelet határozza meg.
(2) Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami
horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát
a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított
okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni.
(3) Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy
kiadása esetén a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.
(4) Egy személy évente egy alkalommal, korlátozott időtartamra, a szükséges szabály- és fajismeret igazolása mellett,
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint történő horgászathoz turista
állami horgászjegyet válthat, amely vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.
(5) A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére,
akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja. A horgászvizsga letétele alól mentesített,
halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami
horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott feltételek szerint horgászhat.

41. §

(1) Az állami halászjegy, az állami horgászjegy, valamint a turista állami horgászjegy díj ellenében váltható.
(2) Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól
a)
a 70. életévét betöltött,
b)
a 40. § (3) bekezdésében meghatározott,
c)
a 40. § (5) bekezdésében meghatározott, és
d)
az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos
személy.

42. §

(1) A kiadott halászati engedélyekről, állami halászjegyekről, állami horgászjegyekről a halgazdálkodási hatóság
központi nyilvántartást vezet.
(2) A (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a)
a jogosult személy
aa)
családi és utónevét;
ab)
anyja leánykori családi és utónevét;
ac)
születési helyét, idejét;
ad)
állandó lakcímét;
b)
a horgászvizsga-bizonyítvány számát vagy ennek hiányában a horgászvizsga megszerzésének dátumát;
c)
állami horgászjegyének, állami halászjegyének, halászati engedélyének számát;
d)
a halvédelmi bírságot kiszabó határozat számát;
e)
az állami horgászjegy, állami halászjegy, halászati engedély visszavonásának dátumát, valamint annak
váltásától való eltiltás időtartamát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a (2) bekezdésben meghatározott adatok vonatkozásában – a természetes
személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
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43. §
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(1) Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy nem adható annak a személynek – a bírság jogerős
kiszabásától számított három hónaptól három évig terjedő időtartamra – akivel szemben halvédelmi bírságot
szabtak ki.
(2) A halászati engedélyt, az állami horgászjegyet, az állami halászjegyet a halgazdálkodási hatóság visszavonja attól
a személytől
a)
aki ezen okmányát a helyszíni ellenőrzéskor nem tudja felmutatni és mulasztását a halgazdálkodási
hatóságnál 10 napon belül nem pótolja,
b)
akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki,
c)
akinek a horgászattal, a halászattal vagy a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi
felelősségét megállapították,
d)
aki tiltott eszközzel vagy módon halászik vagy horgászik.
(3) A halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy kiadása megtagadásának az (1) bekezdés szerinti
időtartamát a halgazdálkodási hatóság az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei
sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására,
a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel határozza meg a halvédelmi bírságot kiszabó határozatban.
(4) A halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult
haladéktalanul köteles bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak. A halgazdálkodási hatóság – a jogosult kérelmére,
díj ellenében – intézkedik az okmányok pótlásáról.

13. A területi jegy
44. §

(1) A halgazdálkodásra jogosult területi jegy adásával a feljogosított személy részére horgászati vagy halászati
lehetőséget biztosíthat. Területi jegyet két vagy több halgazdálkodásra jogosult együttesen is kiadhat.
(2) Területi jegy csak nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre adható ki.
(3) A területi jegy csak
a)
állami halászjeggyel és fogási naplóval, vagy
b)
állami horgászjeggyel és fogási naplóval
együtt jogosít halászatra vagy horgászatra.
(4) A területi jegyen a halgazdálkodásra jogosultnak fel kell tüntetnie a halgazdálkodási tervében a hatóság által
jóváhagyott korlátozásokat, amelyek betartása a feljogosított személy számára kötelező. A területi jegy részletes
tartalmi követelményeit az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg.
(5) A halgazdálkodásra jogosult a feljogosított személytől a halászati őr intézkedésével összefüggésben átadott
területi jegyet a halvédelmi bírság kiszabása iránt kezdeményezett hatósági, a halászattal, horgászattal, továbbá hal
fogásával összefüggésben lefolytatott szabálysértési vagy büntetőeljárás jogerős befejezéséig visszatarthatja, és azt
az eljárás eredményétől függően visszaadja vagy visszavonja.
(6) A halgazdálkodásra jogosult köteles nyilvántartást vezetni az általa kiadott területi jegyekről, továbbá köteles
a nyilvántartásba a halgazdálkodási hatóság számára betekintést nyújtani, a halgazdálkodási hatóság kérésére
adatot szolgáltatni.

14. A horgászat és a halászat rendje
45. §

(1) A halfogási tevékenységet végző személy köteles magánál tartani
a)
a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folytatott
aa)
kereskedelmi célú halászat esetén a halászati engedélyt, a fogási tanúsítvány nyomtatványtömböt
és a halász fogási naplót,
ab)
rekreációs célú halászat esetén az állami halászjegyet, a területi jegyet és a halász fogási naplót,
ac)
horgászat esetén az állami horgászjegyet, a területi jegyet és a horgász fogási naplót;
b)
a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen az állami horgászjegyet,
– a továbbiakban együtt: halfogásra jogosító okmányok –, és azokat a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra
jogosult, a halászati őr, a mezőőr, a természetvédelmi őr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre
felhatalmazott képviselőjének felhívására bemutatni és átadni.
(2) A halfogásra jogosító okmányokat a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben a jogosult köteles magánál
tartani, amelyek csak a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják
az okmányok birtokosát a halfogásra.
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(3) Halgazdálkodási vízterületen az érvényes halászati engedély, állami halászjegy, vagy állami horgászjegy birtoklása
nélkül történő halfogás, az arra irányuló vagy arra alkalmas tevékenység jogosulatlan halászatnak vagy jogosulatlan
horgászatnak minősül.
(4) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodásra jogosult által kiadott érvényes horgászatra vagy
halászatra jogosító területi jegy birtoklása nélkül történő halfogás, vagy az arra irányuló tevékenység jogosulatlan
horgászatnak, illetve halászatnak minősül.
(5) A halászat, illetve a horgászat gyakorlása során be kell tartani
a)
a halászat és a horgászat rendeletben meghatározott általános rendjére vonatkozóan;
b)
az őshonos halfajokra vonatkozóan
ba)
az egyes halfajok kifogását tiltó naptári időszakra (fajlagos tilalmi idő),
bb)
a halfajonként a kifogható mérettartományra (halászati és horgászati méretkorlátozás),
bc)
a halfajonként naponta és évente kifogható összes mennyiségre (halászati és horgászati mennyiségi
korlátozás)
e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott rendelkezéseket.
(6) A halgazdálkodásra jogosult az (5) bekezdésben meghatározottaktól eltérő korlátozásokat is meghatározhat
a hasznosításában lévő halgazdálkodási vízterületre vonatkozóan, amennyiben ezeket a halgazdálkodási terv
részeként a halgazdálkodási hatóság jóváhagyta. E korlátozásokat a területi jegyen fel kell tüntetni.
46. §

(1) Tilos a hal fogásához minden olyan fogási eszköz, illetve fogási mód alkalmazása, amely a halállományt vagy annak
élőhelyét károsíthatja, veszélyeztetheti.
(2) Halgazdálkodási vízterületen az adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári
időszakban tilos minden olyan halászeszköz alkalmazása, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett
egyedek kíméletes visszaengedése.
(3) Halgazdálkodási vízterületen tilos olyan halfogó eszköz vagy készülék, továbbá olyan fogási mód alkalmazása,
amely az aktuális vízállás esetén a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő
halátjárók mederszelvényének felénél többet hossz- vagy keresztirányban elzár.
(4) Halgazdálkodási vízterületen tiltott halfogási eszköznek és módnak minősül
a)
a hal fogásához olyan eszköz használata, valamint halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján történő
birtoklása, amelynek működése az elektromos áram halakra kifejtett élettani hatásán alapul,
b)
mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása,
c)
robbanóanyag alkalmazása,
d)
szúrószerszám alkalmazása,
e)
búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata,
f)
gereblyézés alkalmazása,
g)
hurokvető halászati módszer alkalmazása; sorhoroggal, csapóhoroggal történő halfogási módszer
alkalmazása,
h)
a 2. § 21. pontja szerinti nyakzó háló alkalmazása,
i)
a (2) és (3) bekezdésben foglalt tilalom megsértése, valamint
j)
az a)–h) pontban foglalt tevékenység megkísérlése.
(5) Kivételt képez a (4) bekezdés a) pontja alól, ha a miniszter egyenáramú elektromos eszköz használatával történő
halfogási tevékenység végzésére engedélyt ad.
(6) Az (5) bekezdés szerinti engedély kizárólag elektromos halászgépkezelő képesítéssel rendelkező személynek adható
meg.
(7) Az (5)–(6) bekezdés szerint engedélyezett halfogási tevékenység a halgazdálkodási hatóságnál nyilvántartott,
minősítési-üzembehelyezési vizsgával rendelkező és évenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálaton átesett
elektromos eszközzel végezhető.
(8) A miniszter az (5) bekezdés szerinti halfogási engedélyt a 62. § szerinti, halgazdálkodási kérdésekkel foglakozó
testület véleményének figyelembevételével adja ki. Az így kiadott engedély alapján végzett halfogási
tevékenységről az érintett halgazdálkodásra jogosultat tájékoztatni kell.

47. §

(1) A 46. § (2) és (3) bekezdésében foglalt tilalom alóli felmentést a halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásra
jogosult kérelmére adhatja meg a 8. § (1) és a 10. § (3) bekezdés szerinti célokat szolgáló intézkedések, vagy
tudományos kutatás megvalósításához, vagy a 16. § (6) bekezdése szerinti halgazdálkodási vízterületen.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti felmentés, illetve a 46. § (5) bekezdés szerinti engedély – közösségi jelentőségi halfajok
esetében a 16. § előírásainak figyelembevételével – a következő okokból adható meg:
a)
kutatási célból,
b)
keltetőházi szaporításhoz szükséges anyahalak begyűjtése,
c)
ártéren végzett halállomány- és halivadékmentés,
d)
rendkívüli kár elhárítása miatt szükséges lehalászás,
e)
tudományos célt szolgáló vizsgálati anyag begyűjtése, vagy
f)
természetvédelmi célú beavatkozás szükségessége.
(3) A 46. § (4) bekezdés h) pontja szerinti eszköz nem minősül tiltott halfogási eszköznek és módnak, amennyiben
a 10. § (3) bekezdése szerinti célok megvalósításához, vagy tudományos kutatás, valamint a halállományok
felmérése és megőrzése céljából alkalmazzák.

15. A halgazdálkodás tervszerűsége
48. §		
A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a halgazdálkodásra jogosult a halállomány és élőhelyének
megújulása érdekében köteles az élőhelyre jellemző fajú évenkénti állománypótlás mellett oly módon gazdálkodni,
hogy az élőhelynek megfelelő korú és sűrűségű halállomány tartósan fennmaradjon.
49. §

(1) A halgazdálkodásra jogosult köteles 5 évre szóló halgazdálkodási tervet készíteni minden olyan nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületre, amelyre nézve területi jegyet ad ki, vagy amelyen haltermelést végez.
A halgazdálkodási tervet a halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá.
(2) Ha a halgazdálkodási terv jóváhagyását követően a halállomány vagy a hal élőhelyének állapotában bekövetkezett
változás miatt szükséges, a halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásra jogosult által benyújtott halgazdálkodási
terv módosítását jóváhagyja, vagy a halgazdálkodási tervet hivatalból módosítja.
(3) A halgazdálkodási terv tartalmazza
a)
a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület azonosító adatait, a halgazdálkodásra jogosult nevét, lakcímét
vagy székhelyét,
b)
a vízterületen tervezett halgazdálkodást és más, halgazdálkodással összefüggő hasznosítási célokat,
c)
az alkalmazható horgászati, halászati eszközök és módszerek megjelölését,
d)
az évenkénti haltelepítés mennyiségére vonatkozó adatokat, halfaj és korosztály szerinti megosztásban,
e)
a víz minőségének és a halállományok védelmét célzó intézkedéseket, beleértve a hal etetését vagy
takarmányozását is,
f)
a halgazdálkodás érdekében a vízinövényzet és a víziállat-állomány fenntartására tervezett intézkedéseket,
valamint a halgazdálkodási kíméleti területek kijelölésére tervezett intézkedéseket,
g)
az invazív, nem őshonos halfajok visszaszorítására vonatkozó intézkedési tervet,
h)
a halállomány őrzésének módját, a halászati őrök és a társadalmi halőrök létszámát,
i)
a területi jegyek típusainak és tervezett mennyiségeinek meghatározását,
j)
a helyi horgászrend azon rendelkezéseit, amelyek – ha erre jogszabály lehetőséget ad – a jogszabályban
meghatározott előírásoktól eltérnek,
k)
a helyi horgászrendben szereplő, e törvényre és végrehajtására kiadott rendeletre hivatkozó szabályozást.

50. §		
A 200 hektárnál nagyobb összes kiterjedésű nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel rendelkező
halgazdálkodásra jogosultnak az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott felsőfokú halászati,
halgazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkező személyt kell foglalkoztatnia.
51. §

(1) A veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajokat a miniszter rendeletben határozza meg. E halfajok hasznosítása
a miniszter által rendeletben kiadott országos fajmegőrzési tervek keretében végezhető.
(2) Az egymással összefüggő halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási hasznosítását a miniszter által rendeletben
kiadott többéves halgazdálkodási kezelési tervek alapján kell tervezni.

16. Halgazdálkodási adatok szolgáltatása és gyűjtése
52. §

(1) A halgazdálkodásra jogosult minden haltelepítését köteles a telepítés napját megelőzően legalább 3 nappal
bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak.
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(2) A halgazdálkodási hatóság a haltelepítéseket a helyszínen ellenőrizheti, a dokumentumokba betekinthet.
(3) A halgazdálkodási hatóság a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során észlelt súlyos szabálytalanság esetén
a)
állatjóléti,
b)
állategészségügyi, vagy
c)
természetvédelmi
érdekből a telepítést megtilthatja, felfüggesztheti, a nem engedélyezett telepítő anyagot elkobozhatja.
(4) A (3) bekezdés szerinti döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.
53. §

(1) A halgazdálkodási hatóság a halászati engedéllyel, az állami halászjeggyel, az állami horgászjeggyel, valamint
a turista állami horgászjeggyel rendelkezők számára fogási naplót ad ki.
(2) A halászati engedéllyel, az állami halászjeggyel, az állami horgászjeggyel, a turista állami horgászjeggyel rendelkező
személy a kifogott halmennyiségről fogási naplót köteles vezetni és évente egyszer leadni. A leadott fogási
naplók összesítő rovatában szereplő zsákmányadatokat halgazdálkodási vízterületenként összesítik a leadási
helyen. A halgazdálkodási hatóság látja el fogási naplóval a halászati engedélyt és az állami halászjegyet váltókat,
akiknek a fogási naplójukat a halgazdálkodási hatóságnál kell leadniuk. Az állami horgászjegyet és a turista állami
horgászjegyet kibocsátók, illetve forgalmazók látják el az állami horgászjeggyel rendelkezőket fogási naplóval,
amelyet az állami horgászjegy kiváltásának helyén kell leadni.
(3) A halászati engedéllyel rendelkező személy a fogási tanúsítványait, és a fogási naplóját félévente köteles bemutatni
a halgazdálkodási hatóságnak, amely azokat ellenőrzi, adattartalmát rögzíti.
(4) A halgazdálkodásra jogosult évente köteles az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
tartalommal a fogásokról jelentést készíteni a halgazdálkodási hatóságnak.

54. §

(1) A halállomány és a hal élőhelyének védelme érdekében a miniszter Országos Halgazdálkodási Adattárat
(a továbbiakban: Adattár) tart fenn, és működtet a halgazdálkodási hatóság által átadott halgazdálkodási adatok
nyilvántartása és elemzése céljából.
(2) Az Adattár adatai nyilvánosak. Az Adattárból történő adatszolgáltatásért az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

55. §		
Tudományos kutatás, valamint a halállományok felmérése és megőrzése céljából a miniszter az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint kutatási célú halfogási engedélyt adhat
ki. Az így kiadott engedély alapján végzett halfogási tevékenységről az érintett halgazdálkodásra jogosultat
tájékoztatni kell.

17. A halászati őrzés
56. §

(1) A halgazdálkodásra jogosult köteles a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományát és élőhelyét őrizni
vagy őrzéséről – halászati őr útján – gondoskodni. Halászati őr halastavon is foglalkoztatható. Halászati őrt több
halgazdálkodásra jogosult közösen is foglalkoztathat. A halászati őr feladatainak ellátásával a mezei őrszolgálat is
megbízható.
(2) A halászati őr a működési helye szerinti halgazdálkodási hatóságnál – a halászattal és a horgászattal kapcsolatos
ismeretekből, a halgazdálkodás és a halvédelem, a halászati őrzés, a mezei őrszolgálattal, valamint a vagyonőrökkel
kapcsolatos jogszabályok ismeretéből – halászati őri vizsgát köteles tenni. A halászati őr az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott vizsgát a rendészeti feladatokat ellátó személyek,
a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló rendeletben kijelölt
szerv előtt köteles letenni. A halászati őr a működési helye szerinti halgazdálkodási hatóságnál az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szövegű esküt tesz.
(3) A halászati őrnek az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott szolgálati igazolvánnyal,
szolgálati jelvénnyel és egyen- vagy formaruhával kell rendelkeznie, valamint az alkalmazási feltételeknek meg kell
felelnie.
(4) A halászati őrzés módját, továbbá a halászati őr foglalkoztatását vagy annak megszűnését a halgazdálkodásra
jogosult köteles a halgazdálkodási hatóságnál nyilvántartásba vétel céljából haladéktalanul bejelenteni.
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(5) A halászati őr működési területét a halgazdálkodási hatóság az általa kiadott szolgálati naplóban határozza meg.
A halászati őr jogosult a működési területén kívüli nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen is eljárni.
(6) Állami alkalmazásban álló halászati őr bármely halgazdálkodási vízterületen eljárhat.
(7) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az ott meghatározott
intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásán túl jogosult:
a)
azt a személyt, aki a halgazdálkodási vízterületen, annak partján halászik, horgászik, hal kifogására irányuló
tevékenységet végez vagy ahhoz előkészül, a halfogásra jogosító okmányok bemutatására felszólítani,
b)
a halászó, horgászó személyt a birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani,
a kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartani,
c)
a kifogható mérettartományon kívüli, a területi jegyen meghatározott mennyiségen felüli, a tilalmi
időben kifogott, valamint a védett halat és más hasznos víziállatot a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni,
az élettelen halat elismervény ellenében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint
ideiglenesen elvenni,
d)
a horgászati vagy halászati jogsértő cselekményt elkövető, helyi horgászrendet megsértő személytől
a területi jegyet elvenni és azt a kibocsátónak haladéktalanul megküldeni,
e)
a horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az állami horgászjegyet,
turista állami horgászjegyet, állami halászjegyet elvenni attól a személytől, aki
ea)
tiltott eszközzel vagy tiltott módon horgászik vagy halászik,
eb)
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen területi jegy nélkül horgászik vagy halászik,
ec)
kíméleti területen horgászik vagy halászik,
ed)
tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogja,
ee)
védett hal egyedét kifogja,
ef )
általános tilalmi időben horgászik vagy halászik, vagy
eg)
a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegi.
(8) A halászati őrök felügyeletét a halgazdálkodási hatóság – a rendőrséggel együtt – látja el.
(9) A halászati őrökről és az 57. § (1) bekezdés szerinti társadalmi halőrökről a halgazdálkodási hatóság nyilvántartást
vezet. A halászati őrök nyilvántartása tartalmazza a halászati őr vagy a társadalmi halőr
a)
nyilvántartásba vételének időpontját;
b)
családi és utónevét;
c)
anyja leánykori családi és utónevét;
d)
születési helyét, idejét;
e)
lakóhelyét;
f)
eskütételének időpontját, esküokmányának számát;
g)
szolgálati igazolványa, jelvénye, naplója számát;
h)
vizsgáinak időpontját és vizsgabizonyítványának sorszámát;
i)
működési helyét, a halgazdálkodási vízterület kódját;
j)
munkáltatójának, illetve megbízójának megnevezését és címét;
k)
alkalmazási jogviszonyának típusát;
l)
foglalkoztatásának, megbízásának kezdő, illetve befejező időpontját.
(10) A (9) bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles
hatósági nyilvántartásnak minősül.
(11) A halászati őrök hatósági nyilvántartására, vizsgakövetelményeire, továbbképzésére és működésére vonatkozó
részletes szabályokat az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény, valamint annak végrehajtására
kiadott rendelet és az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg.
57. §

(1) A halgazdálkodásra jogosult kérelmére – ha a halászati őrzés és a halállomány-védelem biztosítása érdekében
indokolt – a halgazdálkodási hatóság az illetékességi területén társadalmi halőröket bíz meg.
(2) Társadalmi halőr az a büntetlen előéletű személy lehet, aki
a)
a működési helye szerinti halgazdálkodási hatóságnál díj ellenében halászati őri vizsgát és az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szövegű esküt tett, és
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b)

a halgazdálkodási hatóság által kiadott szolgálati igazolvánnyal és az igazolvánnyal azonos sorszámú
szolgálati naplóval rendelkezik.
(3) A társadalmi halőr kétévente a halgazdálkodási hatóság által szervezett továbbképzésen köteles részt venni.
(4) A társadalmi halőr jogosult
a)
a halfogásra jogosító okmányok ellenőrzésére és a 45. § (1) bekezdése alapján azok átvételére,
b)
halászati, horgászati jogsértés gyanúja esetén a halfogásra jogosító okmányok visszatartására a halászati
őrnek történő átadásáig, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén a halfogásra jogosító
okmányok visszatartására a halászati őr vagy a rendőrség megérkezéséig,
c)
a kifogott hal fajának, méretének, tömegének ellenőrzésére, valamint halászati, horgászati jogsértés gyanúja
esetén
ca)
a hal visszatartására a halászati őr megérkezéséig, vagy
cb)
a hal visszaengedésére.
(5) A társadalmi halőr jogosult a (4) bekezdésben foglalt intézkedése keretében a halfogásra jogosító okmányokban
foglalt személyes adatok kezelésére az intézkedése alapján indult eljárás megindításáig.

18. Halak és haltermékek kereskedelme
58. §

(1) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről származó hal vagy haltermék kereskedelmi forgalomba csak fogási
tanúsítvánnyal kerülhet. A fogási tanúsítvány haltétel jelölési dokumentációnak minősül.
(2) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről kereskedelmi forgalomba kerülő hal vagy haltermék fogási
tanúsítványán a forgalmazás minden szakaszában fel kell tüntetni a fogási vízterület nevét.
(3) A halgazdálkodási hatóság a fogási tanúsítvány eredeti példányát a forgalmazás minden szakaszában ellenőrizheti.
(4) A halgazdálkodási hatóság az igazolatlan eredetű halat vagy halterméket elkobozza és az állategészségügyi hatóság
közreműködésével megsemmisítteti.
(5) E § alkalmazásában nem minősül hal vagy haltermék kereskedelmi forgalomba hozatalának a falusi szálláshely vagy
vendégasztal szolgáltatást nyújtó által jogszerűen kifogott hal étkezési szolgáltatásként történő értékesítése.

59. §		
Valamennyi halnak és halterméknek a forgalmazás során meg kell felelnie a tenyésztett víziállatokra és
az azokból származó termékekre vonatkozó állat‒egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló
egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak,
valamint az Európai Unió közvetlenül is alkalmazandó jogi aktusában meghatározott fogyasztói tájékoztatási
követelményeknek.

IV. FEJEZET
A HALGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLLAMI FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK
19. A halgazdálkodási igazgatás, a halgazdálkodásért felelős miniszter feladat- és hatásköre
60. §

(1) A miniszter a halgazdálkodással összefüggő irányítási, szervezési, valamint szabályozási feladatkörében
a)
kidolgozza a halgazdálkodás hosszú távú fejlesztési irányelveit, és gondoskodik ezek megvalósításáról;
b)
kidolgozza a halgazdálkodás külön jogszabály szerinti támogatási rendszerét, és gondoskodik a támogatás
forrásainak felhasználásáról.
(2) A miniszter a halgazdálkodási igazgatással összefüggő szervezési feladatkörében
a)
gondoskodik az Adattár fenntartásáról és működtetéséről;
b)
ellátja az állami támogatásokkal kapcsolatos külön jogszabályban előírt feladatokat.

61. §

(1) A halgazdálkodási szabályok és a halgazdálkodással összefüggő állami feladatok végrehajtását a halgazdálkodási
hatóság végzi.
(2) A halgazdálkodási hatóság hatósági feladatainak ellátása során
a)
külön térítés fizetése nélkül a halgazdálkodási vízterületre és az azzal érintett ingatlanra bejárhat;
b)
a kerítéssel elzárt magánterületre is beléphet, az ingatlanon, illetve a vízparton szemlét, vizsgálatot tarthat;
c)
a halgazdálkodásra jogosulttól, a halásztól, a horgásztól a halgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben
felvilágosítást, adatot, igazolást kérhet;
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d)

a halgazdálkodásra jogosultnak a halgazdálkodási joggal kapcsolatos iratait, dokumentumait,
– az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – megismerheti és
azokról másolatot, illetve kivonatot készíthet, valamint a nyilvántartásaiba betekinthet;
e)
a halgazdálkodási vízterületen a halászat állapotáról megfigyelést végez;
f)
a halállományt veszélyeztető tevékenység abbahagyását, illetve a tevékenységtől való tartózkodást rendelhet el;
g)
halpusztulás esetén a haltetem elszállítását ellenőrizheti;
h)
jogosulatlan vagy nem megengedett módon való halászat, horgászat esetén a kifogott halat, valamint
a kifogáshoz használt eszközt – elismervény ellenében – visszatarthatja;
i)
jogosulatlanul kifogott hal azonnali visszaengedését elrendelheti;
j)
a halgazdálkodási jog hasznosításával összefüggő jogszabálysértés észlelése esetén eljár, illetőleg az illetékes
hatóságnál eljárást kezdeményez;
k)
engedélyezi halfajnak a Pannon biogeográfiai régión kívülről behozott egyede vagy ennek
továbbtenyésztéséből származó utódja telepítését;
l)
a halgazdálkodással összefüggő berendezéseket, eszközöket ellenőrizheti;
m)
eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíthet;
n)
jogszabálysértés alapos gyanúja esetén jogosult a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott
tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe
belépni és ott az ellenőrzést lefolytatni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá
szállítóeszközöket, dokumentációt, számviteli bizonylatokat ellenőrizni.
(3) A halgazdálkodási hatóságnál kérelemre indult eljárásban az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.
62. §		
A miniszter munkáját – az e törvényben meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben véleményező,
javaslattevő tevékenységet ellátó – halgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó testület segíti, amely a halgazdálkodási
jog gyakorlásával összefüggő egyéni és közérdek közötti összhang megteremtését szolgálja. A miniszter felkérése
alapján a halgazdálkodási kérdésekkel foglakozó testület véleményt nyilvánít halgazdálkodási szakmai kérdésekben,
valamint az azokra vonatkozó jogalkotási elképzelésekről.

20. A halgazdálkodással összefüggő állami bevételek felhasználása
63. §

(1) A halgazdálkodás fejlesztésére felhasználható bevételek:
a)
az állami halász- és horgászjegy díja,
b)
a halgazdálkodási haszonbérleti díj,
c)
a turista állami horgászjegy díja,
d)
a fogási tanúsítvány és a fogási napló díja.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott bevételeket a miniszter a következőkre fordítja:
a)
a halgazdálkodásra jogosultak e törvényben meghatározott feladatainak támogatása,
b)
halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása,
c)
őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok
gyérítése, riasztása,
d)
védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, visszatelepítése,
e)
természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója,
f)
új ívó- és vermelőhelyek kialakítása,
g)
természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,
h)
halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása, illetve
i)
halászati őrzés támogatása, fejlesztése.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján befolyt bevételt a halgazdálkodási hatóság negyedévente,
a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig átutalja a miniszter által megjelölt számlára.
(4) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában szereplő díjbevétel a halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szervének
bevételét képezi, amelyet a következőkre fordít:
a)
az e törvény szerinti halgazdálkodási nyilvántartások karbantartása, fejlesztése,
b)
országos halgazdálkodási ellenőrzések szervezése, végrehajtásának koordinációja,
c)
halgazdálkodási felügyelők továbbképzése, illetve
d)
halpusztulások okainak felderítése.
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21. A halgazdálkodási hatóság által alkalmazható jogkövetkezmények
64. §

(1) A halgazdálkodási hatóság e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági határozatban foglaltak
megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt (a továbbiakban
együtt: eljárás alá vont személy).
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek a halgazdálkodási
hatóság tudomására jutásától számított egy év, illetve a cselekmény elkövetésétől számított három év eltelt.
A határidő számításakor a jogorvoslati eljárás időtartamát nem kell figyelembe venni.

65. §		
A halgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint, a feltárt
jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével
a következő intézkedéseket hozhatja:
a)
tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést
megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti;
b)
vállalkozás, létesítmény működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti,
visszavonhatja, illetve kezdeményezheti annak visszavonását;
c)
vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy véglegesen
megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti nyilvántartásából;
d)
az újbóli engedélyezést vagy nyilvántartásba vételt oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve
vizsgázáshoz kötheti;
e)
haltermék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, behozatalát, kivitelét,
illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja;
f)
elrendelheti a halállomány, haltermék lefoglalását, forgalomból való kivonását, visszahívását,
ártalmatlanítását, megsemmisítését;
g)
megtilthatja gépek, eszközök használatát;
h)
halfogásra alkalmas eszközt lefoglalhat, elkobozhat, elrendelheti a tulajdonos költségére történő
megsemmisítését.
66. §

(1) A halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki a halgazdálkodásra jogosulttal szemben, ha
a)
a halgazdálkodási terv szerinti kötelezettségének a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetése ellenére nem
tesz eleget;
b)
a halgazdálkodási tervtől engedély nélkül eltér;
c)
a halgazdálkodási hatóság hozzájárulása nélkül olyan fajú vagy korosztályú halat telepít, amelyet jogszabály
tilt vagy a halgazdálkodási terv nem tartalmaz, ha egyidejűleg az 52. § (3) bekezdésben foglalt valamely
intézkedésre is sor került;
d)
megsérti a hal és élőhelyének védelmére vonatkozó, e törvényben foglalt előírásokat;
e)
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget;
f)
állami horgászjeggyel, turista állami horgászjeggyel, állami halászjeggyel nem rendelkező személy számára
területi jegyet ad;
g)
megszegi a halászati őrök alkalmazásával és bejelentésével kapcsolatos előírásokat.
(2) A halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki a halgazdálkodási vízterülettel érintett ingatlan
tulajdonosára, használójára, ha a halgazdálkodási szolgalmi jog gyakorlását jelentős mértékben akadályozza.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában jelentős mértékűnek minősül az akadályozás, ha az
a)
a halászati őrzéssel,
b)
a haltelepítéssel, vagy
c)
a halállomány védelmével
kapcsolatos feladatok ellátását akadályozza.
(4) A halgazdálkodási bírság legkisebb összege ötvenezer forint, legmagasabb összege ötmillió forint.

67. §

(1) A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki
a)
a jogosulatlanul horgászó;
b)
a jogosulatlanul halászó;
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c)
d)
e)
f)

a fogási napló vezetését elmulasztó;
a törvény által nem megengedett módon, eszközzel vagy tilalmi időben horgászó vagy halászó;
a természetvédelmi oltalom alatt álló hal és más hasznos víziállat kifogását (gyűjtését) megvalósító;
a halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró halászati,
horgászati vagy egyéb tevékenységet – ideértve gépi meghajtású vízi jármű használatát –, vadászatot,
fürdőzést végző;
g)
a halfogásra jogosító okmányok nélkül vagy a törvényben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve
halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó;
h)
a halászati engedély, állami horgászjegy, állami halászjegy igénylése során az e törvény végrehajtására
kiadott rendeletben meghatározott nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő;
i)
az igazolatlan eredetű halat vagy halterméket forgalmazó;
j)
a hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezetet, táplálékanyagot
halgazdálkodási vízterületre kijuttató;
k)
méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal vagy más hasznos víziállat jogosulatlan
kifogását megvalósító
személlyel szemben.
(2) Ha a jogsértés súlya azt indokolja, a halgazdálkodási hatóság a vízilétesítmény üzemeltetőjére halvédelmi bírságot
szab ki, ha a vízilétesítmény üzemeltetője a 19. § (1) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak ismétlődő jelleggel nem tesz
eleget és emiatt jelentős halpusztulás következik be.
(3) A halvédelmi bírság legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
68. §

(1) A halgazdálkodási bírság, halvédelmi bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érintettek
érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására,
a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel kell meghatározni.
(2) Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege legalább a korábban kiszabott
bírság másfélszerese, legfeljebb az adott jogsértés esetén kiszabható bírság legmagasabb mértéke.
(3) A bírság tételes mértékét és kiszabásának részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg.

69. §

(1) A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik napig meg kell fizetni.
(2) Ha a jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre kiszabott bírságot
a kötelezett nem fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején
helytállni köteles tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet kötelezettségeiért törvény alapján felel.
(3) A bírság kiszabásáról rendelkező határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtása rendelhető el.

70. §		
Amennyiben a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a törvény szerint alkalmazható legalacsonyabb összegű
bírság kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett a halgazdálkodási hatóság határozatában figyelmeztetésben
részesítheti az eljárás alá vont személyt.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. Felhatalmazó rendelkezések
71. §		
Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben
1.
jelölje ki a halgazdálkodási hatóságot, határozza meg jogállását, részletes feladatkörét és az eljárására
vonatkozó szabályokat;
2.
határozza meg az e törvény hatálya alá tartozó bírságok kiszámításának módját és a bírság mértékét;
3.
jelölje ki a horgászvizsga és halászvizsga lefolytatására jogosult hatóságot, szervezeteket.
72. §

(1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg
1.
az engedélyezett halász és horgász eszközöket és módokat;
2.
a halászati engedély, az állami halászjegy, az állami horgászjegy, a turista állami horgászjegy mintáját,
tartalmával és kiadásával összefüggő részletes feltételeket, valamint a halászati engedélyt, az állami
halászjegyet, állami horgászjegyet igénylő nyilatkozatának részletes szabályait;
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

az állami halászvizsga és állami horgászvizsga követelményeit és szabályait; az állami horgászvizsga és
az állami halászvizsga vizsgadíjának mértékét és megfizetésének módját, az állami horgászvizsga és az állami
halászvizsga letétele alóli mentesítés feltételeit, valamint a halászati engedély kiváltásához szükséges vizsga
és képzettség követelményeit;
a halászati, halgazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatására vonatkozó
előírásokat és a halászati tevékenységekhez kapcsolódó képzettségi előfeltételekre vonatkozó szabályokat;
a halgazdálkodási jog haszonbérletére kiírt pályázatok részletes feltételeit és értékelési pontrendszerét;
a haszonbérleti szerződés megszűnésekor a haszonbérlő által követelhető haltelepítési költségeket;
az Adattárból való adatszolgáltatás rendjét;
a halászati tilalmak és korlátozások 17. pont szerinti szabályozással nem érintett körét, valamint a tilalmak
alóli felmentés szabályait;
a veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok országos fajmegőrzési tervét;
a vízélettani laboratórium halgazdálkodási vízterületek minősítésére, vízszennyezéssel, halpusztulással
kapcsolatos halélettani vizsgálatára vonatkozó eljárással összefüggő szabályokat;
az állami halászjegy, az állami horgászjegy és a turista állami horgászjegy, valamint a fogási napló és a fogási
tanúsítvány díját;
az egyenáramú elektromos eszközzel végzett, tudományos kutatási, valamint az egyéb célú halfogási
engedély kiadásának részletes szabályait;
az idegen és nem honos halfajok telepítésének és haltermelésben történő felhasználásának szabályait;
a Pannon biogeográfiai régión kívülről behozott hal haltermelő létesítménybe telepítésének feltételeit
és módját, valamint a Pannon biogeográfiai régióból származó hal halgazdálkodási vízterületre történő
telepítésének feltételeit és módját;
a halgazdálkodási hatóság által vezetett nyilvántartások tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes
szabályokat;
a halgazdálkodási bírság, a halvédelmi bírság megfizetésére vonatkozó szabályokat;
a halak és más hasznos víziállatok gyógykezelésére alkalmazható készítmények, valamint etetésére
alkalmazható takarmány, etetőanyag felhasználására vonatkozó szabályokat;
a halak és más hasznos víziállatok csoportosítását, különösen a közösségi jelentőségű, természetvédelmi és
gazdasági kategóriáit; a veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok jegyzékét; valamint az idegenhonos,
tájidegen, invazív halfajok megnevezését; a hal és más hasznos víziállat halgazdálkodási értékét;
a nem halászható, horgászható halfajok és víziállatok körét, a tilalmi időket, valamint a tilalmak alóli felmentés
szabályait;
halfajonként a kifogható mérettartományt, a korlátozások alóli mentesítés szabályait, valamint a halfajonként
naponta és évente kifogható mennyiségeket, az ez alóli mentesség szabályait;
a halászati őrök és társadalmi halőrök nyilvántartására, vizsgakövetelményére, továbbképzésére,
működésére, esküjének szövegére, valamint a halászati őr szolgálati igazolványára és szolgálati jelvényére
vonatkozó szabályokat;
a haltermelési létesítmények típusait és a telepíthető halfajokat;
a halgazdálkodásra jogosult által kötelezően végzendő halgazdálkodási tevékenységek körét;
a területi jegy részletes tartalmi követelményeit; valamint a fogási tanúsítvány nyomtatványtömb részletes
formai és tartalmi követelményeit;
a horgászat és a rekreációs célú halászat országos rendjét;
a halgazdálkodásra jogosult által a halgazdálkodási hatóságnak évente kötelezően benyújtandó, fogásokról
készített jelentés formai és tartalmi követelményeit;
a veszélyeztetett halállományok mentésének részletes szabályait, az állománymentést végző szervezet
kijelölését, és a felmerült költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseket;
a halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy horgászatára vonatkozó
szabályokat;
a többéves halgazdálkodási kezelési tervek tartalmi elemeit;
a halgazdálkodásra jogosult által évente kötelezően elkészítendő fogási jelentés tartalmi elemeit;
a halgazdálkodási vízterületen vagy annak részén folytatott haltermelés feltételeit, továbbá
az engedélyezésére vonatkozó szabályokat;
a fogási napló tartalmi elemeit, leadási határidejét, feldolgozásának, összesítésének és adatszolgáltatásának
módját;
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31.
32.
33.

a halgazdálkodási hatóság által elvégeztetett halállománymentésre vonatkozó szabályokat;
a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szempontjait; és
az egyes víztípusok halgazdálkodási értéke alapján a halgazdálkodási jog haszonbérletéért fizetendő
haszonbérleti díj mértékét, valamint a haszonbérleti díj megfizetése alóli felmentés és a haszonbérleti
díjkedvezmény szabályait.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy
1.
a határrendészetért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozza meg az országhatár
mentén lévő halgazdálkodási vízterületre a horgászat, a halászat rendjét;
2.
az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozza meg a halgazdálkodási
hatósági eljárásokért, valamint az Adattárból történő adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
mértékét és megfizetésének módját.

23. Hatályba léptető rendelkezés
73. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 58. §-a 2014. január 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 40. § (4) bekezdése 2014. május 1-jén lép hatályba.

24. Átmeneti rendelkezések
74. §

(1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E törvény hatálybalépésével a halgazdálkodási vízterületeken a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény szerint szerzett halászati jog, valamint társult halászati jog jogosultja a halgazdálkodási jog jogosultjává
válik.
(3) A halgazdálkodási jog az érvényes haszonbérleti szerződés lejártáig megilleti a halgazdálkodásra jogosultat.
(4) A halgazdálkodási jog e törvény hatálybalépését követő 15 évig illeti meg azt a személyt, aki 2013. augusztus 31-én
az adott halgazdálkodási vízterületen nem haszonbérleti jogviszony alapján volt jogosult a halászatra jogosultat
megillető jogok gyakorlására.
(5) Azon halgazdálkodási vízterület, amelyet e törvény hatálybalépése előtt – a halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény szerint – a halászati hatóság halászati vízterületté nyilvánított, nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületnek minősül.
(6) Az e törvény hatálybalépése előtt megváltott – a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény
szerinti – állami halászjegy, állami horgászjegy, területi engedély, fogási napló, továbbá kiadott kutatási engedély
az érvényességi idejének lejártáig, legkésőbb 2013. december 31-ig érvényes.
(7) A halászati engedélyes részére a fogási tanúsítvány nyomtatványtömböt a 2013. évben a halgazdálkodási hatóság
2013. december 31. napjáig adja ki.

25. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
75. §		
A 22–32. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

26. Az Európai Unió jogának való megfelelés
76. §		
Ez a törvény a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i
92/43/EGK tanácsi irányelv 15. cikkének és a VI. számú mellékletének való megfelelést szolgálja.

27. Hatályon kívül helyező rendelkezések
77. §

(1) Hatályát veszti a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (5) bekezdésének 1. pontja.
(2) Hatályát veszti a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelete
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 62. § (6) bekezdése szerinti szervezetként a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságot (a továbbiakban: KNPA Szakbizottság) hozza létre.
(2) A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy
képviselő:
a)
az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) felügyeletét ellátó miniszter,
b)
az államháztartásért felelős miniszter,
c)
az energiapolitikáért felelős miniszter,
d)
a rendészetért felelős miniszter,
e)
a környezetvédelemért felelős miniszter,
f)
az egészségügyért felelős miniszter,
g)
a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,
h)
az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter,
i)
az OAH főigazgatója,
j)
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke.
(3) A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő szervezetek által
delegált képviselők:
a)
az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
b)
az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
c)
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
d)
a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont,
e)
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete,
f)
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai
és Sugáregészségügyi Kutató Intézet.
(4) Az OAH felügyeletét ellátó miniszter képviselője egyben a KNPA Szakbizottság elnöke.
(5) A KNPA Szakbizottság elnöke az ülésére tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.

2. §

(1) A KNPA Szakbizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetében az elnöki
minőségében szavazó tag szavazata dönt. Ha az 1. § (2) bekezdés a)–h) pontjában megjelölt egyes feladatokért
ugyanazon miniszter felelős, a miniszter a KNPA Szakbizottságba egy személyt is delegálhat, aki a miniszter
felelősségi körébe tartozó feladatonként rendelkezik egy szavazattal.
(2) A KNPA Szakbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a KNPA Szakbizottságnak az elnök által felkért tagja
vezeti.
(3) A KNPA Szakbizottság tagját – akadályoztatása esetén – a delegáló szervezet által adott írásbeli, és a szavazati jogra
is kiterjedő felhatalmazás alapján a delegáló szervezet más, vezető munkakört betöltő munkatársa is helyettesítheti.

3. §		
A KNPA Szakbizottság értékelést végez és előzetes állásfoglalást alakít ki az OAH felügyeletét ellátó miniszter
döntéséhez
a)
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) tevékenységével összefüggő költségbecslések;
b)
a befizetési kötelezettségekre kialakított javaslatok;
c)
a közép- és hosszú távú tervek, az éves munkaprogramok tervezete;
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d)

a KNPA működésével és felhasználásával kapcsolatos, a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag
elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv által készített javaslatok,
tervezetek, beszámolók; továbbá
e)
a nemzeti politika és a nemzeti program
vonatkozásában.
4. §

(1) A KNPA Szakbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
(2) A KNPA Szakbizottság működése határozatlan időre szól.

5. §		
A KNPA Szakbizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat
az OAH felügyeletét ellátó miniszter által vezetett minisztérium látja el.
6. §		
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
7. §

(1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti miniszterek és szervezetek vezetői, valamint az 1. § (3) bekezdése szerinti szervezetek
vezetői a KNPA Szakbizottságában a képviseletüket ellátó személyt 2014. január 15-ig kötelesek kijelölni.
(2) A KNPA Szakbizottság az e rendelet hatálybalépését követő 60. napig köteles megtartani első ülését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelete
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak
nyújtott támogatások szabályairól
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 10/A. §-a alapján létrejött ellenőrzési és
információs célú önkormányzati társulás (a továbbiakban: társulás) részére a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
nyújtandó költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) az 1. mellékletben szereplő képlet alkalmazásával
kell felosztani.
(2) A társulásoknak nyújtott támogatásra jogosultság feltétele a társulás tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységének
ellátása.

2. §

(1) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő szerve a társulással évente – legkésőbb a tárgyév februárjának
10. napjáig – támogatási szerződést köt.
(2) A támogatási szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
73. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza legalább:
a)
a társulás megnevezését, székhelyét, adószámát, a képviseletre jogosult személy megnevezését, törzskönyvi
azonosító számát, valamint a társulás fizetési számla számát és a számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató
megnevezését;
b)
a támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések megjelölését;
c)
a támogatásból megvalósítandó ellenőrzési és információs feladatok ellátásának vállalását a társulás részéről;
d)
az alábbiak elvégzésének vállalását a társulás részéről az ellenőrzési és információs célú feladataik ellátása
során:
da)
folyamatos tájékoztatás, a tároló engedélyese által a társulások rendelkezésére bocsátott adatok,
tájékoztató és információs anyagok felhasználásával,
db)
társadalmi ellenőrzés szervezése és végrehajtása, különösen saját mérések végzése, helyszíni
látogatások lefolytatása, a rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatások szakértőkkel való
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e)
f)

felülvizsgáltatása, valamint ezen intézkedések tapasztalatainak megismertetése mind tagságukkal,
mind a tároló engedélyesével,
dc)
a tagtelepülések közvéleményének vizsgálata, összegzése, a tárolóval és működtetésével
összefüggésben megnyilvánuló helyi vélemények, észrevételek összefoglalása, valamint a települési
szerveződések állásfoglalásainak megismerése és az így leszűrt tapasztalatoknak a tároló
engedélyesével való közlése, valamint
dd)
tájékoztató programok szervezése, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása és fenntartása;
a jogszabály által meghatározott, valamint a felek által szükségesnek tartott jognyilatkozatokat; továbbá
a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben eljáró bíróság megnevezését.

3. §

(1) A támogatást a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerinti időpontokban, több részletben kell
folyósítani. Az utolsó részlet folyósításának időpontjára vonatkozóan a támogatási szerződésben figyelemmel kell
lenni a társulások elszámolási kötelezettségének teljesíthetőségére.
(2) A támogatás igénybevétele – mind a működési, mind a felhalmozási célú támogatás esetében – utólagos
elszámolás melletti előfinanszírozással történik, azzal, hogy felhalmozási célú támogatás esetében a támogatás
igénybevételére a támogatási szerződésben meghatározott részfeladatonként, a teljesítés igazolás kiadását
követően kerülhet sor.
(3) A társulás a támogatás tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartást vezet.

4. §

(1) A tároló engedélyese közreműködik abban, hogy a társulások tájékoztatási és ellenőrzési feladataikat elláthassák,
és köteles folyamatosan a társulások rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, információkat, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy – az Atv. alapján az engedélyest terhelő, de a társulások útján ellátott – tájékoztatási
kötelezettségnek, így a támogatási szerződés erre vonatkozó rendelkezéseinek a társulások eleget tudjanak tenni.
(2) A társulások tájékoztatási feladataik ellátása érdekében az egyéb tájékoztatási eszközök mellett honlapot
működtetnek.

5. §		
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból a társulások részére nyújtott támogatás felosztásának
számítási módja
1. A támogatás adott évi meghatározott X (forint) kiadási előirányzatának elosztása, az egyes társulás számára
nyújtandó támogatás összege a következő képlettel határozható meg:
Ci = X x Pi / S Pi
ahol Ci az i-dik társulásnak jutó támogatás és Pi / S Pi az egyes tárolókhoz rendelt, e melléklet 2. pontja szerint
kiszámított arányszám.
2. Pi az 1. táblázatban foglalt A, T és h paraméterek alapján határozható meg a következő képlettel:
Pi = Ai x Ti / hi
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1. táblázat: a radioaktív hulladék és a tároló jellemzőitől függő paraméterek:
A

1.

2.

3.

A tárolt hulladék jellemzői és
mennyisége (A)

A létesítmény élettartama (T)

A létesítmény elhelyezése (h)

B

C

10 000 m3-nél kevesebb kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladék tíz éven belül, vagy

4

10 000 m3 feletti kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladék tíz éven belül, vagy

12

kiégett üzemanyag, vagy

5,6

tíz éven belül nem várható radioaktív hulladék
elhelyezése

1

Átmeneti tárolás, vagy

4

kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék
végleges elhelyezése, vagy

4

nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges
elhelyezése

16,75

Felszíni tároló, vagy

1

felszín alatti tároló

1,5

A Kormány 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelete
a radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv
kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § f ) pontjában,
a 6. § (4) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 40. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátására a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot (a továbbiakban: RHK Kft.) jelöli ki.
(2) Az RHK Kft. tevékenységének pénzügyi forrása a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: Alap).

2. §		
Az RHK Kft. az 1. § (1) bekezdése szerinti alapfeladatai ellátása érdekében:
a)
a tervezési és beszámolási feladatok körében:
aa)
előkészíti az Alapból finanszírozandó tevékenységek közép- és hosszú távú tervét, valamint
a terv évenkénti felülvizsgálatát, ezen belül elvégzi az Alapba történő befizetési kötelezettségek
meghatározásához szükséges számításokat és költségbecsléseket, és javaslatot tesz az adott évi
befizetési kötelezettségek mértékére,
ab)
előkészíti az Alapból finanszírozandó tevékenységek éves munkaprogramját,
ac)
előkészíti az Alapból finanszírozott tevékenységekről készített szakmai és pénzügyi beszámolókat,
valamint
ad)
ellátja az Alap kezelője által igényelt egyéb tervezési és beszámolási tevékenységet;
b)
a létesítéssel kapcsolatos feladatok körében gondoskodik:
ba)
a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló létesítésének
előkészítéséről és megvalósításáról,
bb)
a kiégett üzemanyag átmeneti elhelyezésére szolgáló tároló létesítéséről és továbbépítéséről,
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bc)

c)

d)

e)

a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló létesítésének
előkészítéséről, valamint
bd)
a telephely-kiválasztási kutatásokat szolgáló felszín alatti kutatólaboratórium létesítéséről;
a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag tárolásával összefüggő feladatok körében gondoskodik:
ca)
a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló
működtetéséről, őrzéséről és lezárásáról,
cb)
a kiégett üzemanyag átmeneti elhelyezésére szolgáló tároló működtetéséről és őrzéséről,
cc)
a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló működtetéséről,
őrzéséről és lezárásáról, valamint
cd)
a kis, közepes és nagy aktivitású radioaktív hulladék beszállításáról a tárolóba;
a nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggő feladatok körében gondoskodik:
da)
az előzetes leszerelési terv felülvizsgálatáról, a végleges leszerelési terv elkészítéséről és
felülvizsgálatáról,
db)
a nukleáris létesítmény végleges leállítását követően – leszerelésükig – azok fenntartásáról és
őrzéséről, valamint
dc)
a nukleáris létesítmény lebontásáról, helyszíne helyreállításáról; továbbá
a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával kapcsolatos, a c) és a d) pontban nem említett feladatok
elvégzéséről.

3. §		
Az RHK Kft. a feladatai végrehajtásához szükséges döntéseket tényekre alapozva és dokumentált döntéshozatali
eljárás keretében hozza meg.
4. §		
Az engedélyeseknél keletkező, végleges elhelyezésre szánt radioaktív hulladékot az RHK Kft. az előzetesen
bejelentett beszállítási igény alapján teljesített – a 2. § c) pont cd) alpontja szerinti – beszállítást követően
a radioaktívhulladék-tárolóban helyezi el.
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 6. § (3) és (4) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

6. §

(1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 5/B–5/C. §-a szerinti nemzeti politikát és nemzeti programot első
alkalommal a 2015. évben készített – a 2. § a) pont aa) alpontja szerinti – közép- és hosszú távú terv készítésénél kell
figyelembe venni.
(2) Hatályát veszti a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények
leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról szóló 240/1997. (XII. 18.)
Korm. rendelet 1–2. §-a, 3. § (2)–(3) bekezdése és 4–10. §-a.
(3) Hatályát veszti a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények
leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról szóló 240/1997. (XII. 18.)
Korm. rendelet.
(4) Hatályát veszti a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.)
IM rendelet.

7. §		
Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló
közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes
és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló irányelv szerinti jelentéstételi,
önellenőrzési és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények nemzeti jogba való átültetését
szolgáló módosításáról
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) és h) pontjában,
a 4. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés f ) és
g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH):]
„f ) előkészíti a 2009/71/Euratom irányelv végrehajtásáról szóló jelentést,
g) – az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelő miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – gondoskodik a nukleáris
létesítmények nukleáris biztonsága folyamatos javítását szolgáló nemzetközi szakértői értékelés megkéréséről,”
(2) Az R1. 1. § (1) bekezdése a következő h)–n) ponttal egészül ki:
[Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH):]
„h) gondoskodik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságát szolgáló jogszabályok és a hatáskörrel rendelkező
hatóságok a 2009/71/Euratom irányelv szerinti tagállami önellenőrzéséről,
i) bejelenti az Európai Bizottságnak a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének a keletkezéstől
a végleges elhelyezésig tartó valamennyi szakaszára kiterjedő, a nemzeti politika céljainak végrehajtását bemutató
nemzeti programot (a továbbiakban: nemzeti program) és annak jelentős módosítását,
j) megadja az Európai Bizottság részére a nemzeti programmal kapcsolatban kért pontosítást, illetve tájékoztatást,
k) tájékoztatja az Európai Bizottságot a nemzeti program esetleges felülvizsgálatáról,
l) gondoskodik a kiégett üzemanyagok és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló
jogszabályok és hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint a nemzeti program és végrehajtása a 2011/70/Euratom
irányelv szerinti tagállami önellenőrzéséről,
m) előkészíti a 2011/70/Euratom irányelv végrehajtásáról szóló jelentésnek a kiégett üzemanyagra vonatkozó
részjelentését, valamint összeállítja a teljes jelentést,
n) – az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelő miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – gondoskodik a kiégett
üzemanyag és a radioaktív hulladék magas színvonalú biztonságos kezelése érdekét szolgáló nemzetközi szakértői
értékelés megkéréséről.”
(3) Az R1. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés f ) és m) pontja szerinti, az Európai Bizottság részére történő jelentéstételi kötelezettség
teljesítéséről az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelő miniszter gondoskodik.”
(4) Az R1. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Az 1. § (1) bekezdés i) pontja szerinti bejelentést első alkalommal legkésőbb 2015. augusztus 23-ig meg kell
tenni.”
(5) Az R1. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló
közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.”

2. §

(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (6) bekezdésben felsorolt feladatain belül a sugáregészségügy területén az OTH feladataihoz tartozik:
a) az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját
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segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OAH R.) 1. § (1) bekezdés
m) pontja szerinti jelentéshez az Országos Atomenergia Hivatal megkeresése alapján a radioaktív hulladékra vonatkozó
részjelentés elkészítése és továbbítása a jelentés összeállítója számára a megkeresést követő 30 napon belül és
b) a radioaktív hulladék vonatkozásában az OAH R. 1. § (1) bekezdés l) pontja szerinti tagállami önellenőrzési
kötelezettség teljesítésében, továbbá a nemzetközi szakértői értékelésben való közreműködés.”
(2) Az R2. 13. alcíme a következő 26/B. §-sal egészül ki:
„26/B. § Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését
szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.”
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

4. §		
Hatályát veszti a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos beszállítási díjtételekről szóló
27/1999. (VI. 4.) GM rendelet.
5. §		
Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló
közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelete
az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és
ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában,
a 4. §, az 5. §, a 8. § és a 9. § tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény 30. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési
rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés e) és f ) pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„e) a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója (a továbbiakban együtt: átmeneti és
végleges radioaktívhulladék-tároló) engedélyesére;
f ) létesíteni tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló esetében arra, aki a radioaktívhulladék-tároló
és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati
követelményekről szóló rendelet szerint engedélyezett földtani kutatási programot valamennyi kutatási fázisra
végrehajtotta, és a földtani kutatási zárójelentést jóváhagyó hatósági határozattal rendelkezik; valamint”
(2) A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„g) a fix és mobil telepítésű ionizáló sugárzást létrehozó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés
birtokosára.”
(3) A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A rendeletben foglalt rendelkezéseket)
„d) a létesíteni tervezett és üzemelő nukleáris létesítmény;
e) a létesíteni tervezett és üzemelő átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló; továbbá”
(tekintetében kell alkalmazni.)
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2. §		
A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. kötelezett: a nukleáris létesítmény engedélyese, az átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló engedélyese,
a radioaktív sugárforrás birtokosa, a radioaktív hulladék birtokosa és a nukleáris anyag birtokosa, valamint létesíteni
tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló esetében az, aki a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív
hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről szóló
rendelet szerint engedélyezett földtani kutatási programot valamennyi kutatási fázisra végrehajtotta és a földtani
kutatási zárójelentést jóváhagyó hatósági határozattal rendelkezik;”
3. §		
A Korm. rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„3. Tervezési alapfenyegetettség
3. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) a nemzeti fenyegetettség és a tervezési
alapfenyegetettség vonatkozásában:
a) elemzi és meghatározza, továbbá rendszeresen, valamint erre alapot adó információ vagy esemény okán
haladéktalanul felülvizsgálja az atomenergia alkalmazásának fenyegetettségét Magyarország területén
a (2) bekezdésben meghatározott szervekkel történő egyeztetés alapján,
b) az a) pont szerinti elemzés, valamint felülvizsgálat alapján meghatározza a létesíteni tervezett nukleáris
létesítményre, valamint létesíteni tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó tervezési
alapfenyegetettséget,
c) az a) pont szerinti elemzés, valamint felülvizsgálat alapján meghatározza, továbbá a fenyegetettség
megváltozása esetén, valamint a fizikai védelemmel kapcsolatos tudományos és műszaki eredmények alapján
felülvizsgálja a nukleáris anyagra, a radioaktív sugárforrásra, a radioaktív hulladékra, az átmeneti és végleges
radioaktívhulladék-tárolóra, valamint a nukleáris létesítményre vonatkozó tervezési alapfenyegetettséget,
d) megállapítja
da) a fenyegetettségi szint emelkedése esetén az emelt szintű fizikai védelem bevezetésének, és
db) az elrendelést megalapozó feltételek megszűnése esetén az emelt szintű fizikai védelem megszüntetésének
szükségességét, továbbá
e) javaslatot tesz a tervezési alapfenyegetettséget meghaladó fenyegetettség esetében alkalmazandó állami
eszközökre a (2) bekezdésben meghatározott szervekkel történő egyeztetés alapján.
(2) Az OAH az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott kérdésekben a következő szervekkel történő egyeztetés
alapján, a kötelezett intézkedését megalapozó határozatot hoz:
a) Országos Rendőr-főkapitányság,
b) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
c) Alkotmányvédelmi Hivatal, és
d) Terrorelhárítási Központ.
(3) Az OAH a (2) bekezdés szerinti határozatot megküldi a kötelezett és az egyeztetésben részt vevő szervek részére.
(4) Az emelt szintű fizikai védelem bevezetését és megszüntetését az OAH-nál a (2) bekezdésben meghatározott
szerv is kezdeményezheti.”
4. §		
A Korm. rendelet 22. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az atomenergia alkalmazása körében működő fegyveres biztonsági őrség állományába az a személy kerülhet, aki
a fegyveres biztonsági őrökre vonatkozó általános alkalmazási feltételeken túl:)
„b) az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben szereplő fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépüléssel
vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik.”
5. §		
A Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A fegyveres biztonsági őr az 5. melléklet I. pontjában előírt felmérési gyakorlatok teljesítésével igazolja
a fizikai alkalmasságát. A 2000 méteres futás végrehajtása kötelező, további 4 elem választható. A fizikai felmérés
5 érvényes gyakorlat végrehajtásával fogadható el. A felmérésen végrehajtandó gyakorlatok sorrendiségét
a bizottság a helyszínen határozza meg.
(2) A kötelezően előírt és választott gyakorlatokat abban az esetben lehet teljesítettnek tekinteni, ha a felmérésen
részt vett személy bemutatott teljesítményével legalább egy pontot elér minden végrehajtott gyakorlatban.
(3) A fegyveres biztonsági őr fizikai felmérésen elért eredménye akkor értékelhető, ha a maximálisan teljesíthető
125 pontból legalább 80 pontot elér.
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(4) A fizikai felmérést végző bizottság a fizikai felmérés eredményét a helyszínen értékeli, és az értékelés eredményét
a fegyveres biztonsági őrrel közli.
(5) Ha a fegyveres biztonsági őr fizikai felmérésen elért eredménye nem értékelhető, egy alkalommal, a fizikai
felmérés napjától számított hat hónapon belül pótfelmérésen vehet részt.
(6) A fegyveres biztonsági őr az (5) bekezdésben meghatározott esetben a helyszínen nyilatkozik arról, hogy kíván-e
pótfelmérésen részt venni.
(7) Az a fegyveres biztonsági őr, aki nem ér el értékelhető eredményt és nem kíván pótfelmérésen részt venni, vagy
aki a pótfelmérésen sem ér el értékelhető eredményt, nem foglalkoztatható tovább fegyveres biztonsági őrként
az atomenergia alkalmazása körében.”
6. §		
A Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély iránti kérelmet az első nukleáris anyag, radioaktív hulladék
vagy radioaktív sugárforrás helyszínre való érkezése előtt legalább 1 hónappal, átmeneti és végleges
radioaktívhulladék-tároló esetében legalább hat hónappal, létesíteni tervezett nukleáris létesítmény esetében
a létesítési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.”
7. §		
A Korm. rendelet „26. Engedélyezés” alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) Létesíteni tervezett nukleáris létesítmény, valamint a létesíteni tervezett átmeneti és végleges
radioaktívhulladék-tároló esetében a kötelezett köteles kérelmezni az OAH-nál a tervezési alapfenyegetettség 3. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti megállapítását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben be kell mutatni
a) a 29. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakat, valamint
b) a telephely alkalmasságának fizikai védelmi szempontú elemzését.”
8. §		
A Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
9. §		
A Korm. rendelet
1.
9. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 10. § (2) bekezdés záró szövegrészében, valamint 11. § (2) bekezdés
záró szövegrészében a „3. és a 4. mellékletben” szövegrész helyébe a „2. és a 3. mellékletben” szöveg,
2.
18. § (3) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés d) pont
da) alpontja” szöveg
lép.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez
1. A Korm. rendelet 5. melléklet I. pontja a következő 5.1–7.1. pontokkal egészül ki:
„5.1. Helyből távolugrás végrehajtásának szabályai:
5.1.1. Ugróvonal mögött álló helyzet.
5.1.2. Helyből karlendítéssel, páros lábról történő elrugaszkodással elugrás a legnagyobb távolságra.
5.1.3. Értékelés: az ugróvonaltól mért legközelebbi talajszintet érintő távolsághoz rendelt pontszám.
6.1. 4x10 m-es ingafutás végrehajtásának szabályai:
6.1.1. Rajtvonal mögött álló rajt helyzet.
6.1.2. A 4x10 m távolság megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 10 m-re lévő két vonal között fut.
6.1.3. Fordulónként lábbal érinteni kell az elől lévő vonalat.
6.1.4. A rajt–cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az időmérést másodperc-tizedmásodperc méréssel.
7.1. Hajlított karú függés végrehajtásának szabályai:
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7.1.1. Hajlított karú függés: karok vállszélességben, alsó vagy felső madárfogással, az áll a rúd vagy nyújtó felett,
amelyre az nem támaszkodhat.
7.1.2. Kiinduló helyzet megtartása mért időre.
7.1.3. Mért idő a függés megkezdése és a végrehajtó szemmagasságának a nyújtó, vagy a rúd alá süllyedéséig eltelt
idő másodpercben.”
2. A Korm. rendelet 5. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A fizikai (erőnléti) alkalmassági követelmények eredmény pontérték táblázata
I. korcsoport (18–25 év között)*
Fekvőtámaszban
Pont

karhajlítás-nyújtás
30 mp alatt

Hajlított karú
függés időre mp

Fekvenyomás

4x10 m-es

Helyből

ingafutás mp

távolugrás cm

Hanyattfekvésből
felülés 60 mp
alatt

2000 m-es
futás (perc)

25

35

73

25

8,8

250

55

7:35

24

34

70

24

8,9

245

54

7:40

23

33

67

23

9

242

53

7:45

22

32

64

22

9,1

240

52

7:50

21

31

61

21

9,2

238

51

7:55

20

30

58

20

9,3

236

50

8:00

19

29

55

19

9,4

234

49

8:15

18

28

52

18

9,5

232

48

8:30

17

27

49

17

9,6

230

47

8:45

16

26

46

16

9,7

228

46

9:00

15

25

43

15

9,8

226

45

9:15

14

24

41

14

9,9

224

44

9:30

13

23

39

13

10

222

43

9:45

12

22

37

12

10,1

220

42

10:00

11

21

35

11

10,2

218

40

10:15

10

20

33

10

10,3

216

38

10:30

9

19

30

9

10,4

214

36

10:45

8

18

27

8

10,5

212

34

11:00

7

17

24

7

10,6

210

32

11:20

6

16

21

6

10,7

208

30

11:40

5

15

18

5

10,8

206

29

12:00

4

14

16

4

10,9

204

28

12:20

3

13

14

3

11

202

27

12:40

2

12

12

2

11,1

200

26

13:00

1

11

10

1

11,2

198

25

13:30

4x10 m-es

Helyből

ingafutás mp

távolugrás cm

9

240

45

8:00

9,1

238

44

8:06

9,2

236

43

8:12

9,3

234

42

8:18

9,4

232

41

8:21

*Tárgyévben betöltött
II. korcsoport (26–35 év között)*
Fekvőtámaszban
Pont

karhajlítás-nyújtás
30 mp alatt

Hajlított karú
függés időre mp

25

30

65

24

29

62

23

28

59

22

27

56

21

26

54

Fekvenyomás

23
22
21

Hanyattfekvésből
felülés 60 mp
alatt

2000 m-es
futás (perc)
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20

25

52

20

9,5

230

40

8:30

19

24

50

19

9,6

228

39

8:40

18

23

48

18

9,7

226

38

8:50

17

22

46

17

9,8

224

37

9:00

16

21

43

16

9,9

222

36

9:15

15

20

40

15

10

220

35

9:30

14

19

37

14

10,1

218

34

9:45

13

18

34

13

10,2

216

33

10:00

12

17

32

12

10,3

214

32

10:15

11

16

30

11

10,4

212

31

10:30

10

15

28

10

10,5

210

30

10:45

9

14

26

9

10,6

208

29

11:00

8

13

24

8

10,7

206

28

11:20

7

12

22

7

10,8

204

27

11:40

6

11

20

6

10,9

202

26

12:00

5

10

17

5

11

200

25

12:20

4

9

15

4

11,1

198

24

12:40

3

8

13

3

11,2

196

23

13:00

2

7

11

2

11,3

194

22

13:30

1

6

9

1

11,4

192

21

14:00

4x10 m-es

Helyből

ingafutás mp

távolugrás cm

9,5

230

40

8:30

9,6

228

39

8:36

9,7

226

38

8:42

9,8

224

37

8:48

*Tárgyévben betöltött
III. korcsoport (36–45 év között)*
Fekvőtámaszban
Pont

karhajlítás-nyújtás
30 mp alatt

Hajlított karú
függés időre mp

25

25

60

24

24

57

23

23

54

22

22

51

21

21

49

20

20

47

19

19

45

18

18

43

17

17

41

Fekvenyomás

20
19
18

Hanyattfekvésből
felülés 60 mp
alatt

2000 m-es
futás (perc)

9,9

222

36

8:51

10

220

35

9:00

10,1

218

34

9:10

10,2

216

33

9:20

16

10,3

214

32

9:30

17

16

16

39

10,4

212

31

9:45

15

15

35

15

10,5

210

30

10:00

14

14

32

14

10,6

208

29

10:15

13

13

28

13

10,7

206

28

10:30

12

12

27

12

10,8

204

27

10:45

11

11

25

11

10,9

202

26

11:00

10

10

23

10

11

200

25

11:15

9

9

21

9

11,1

198

24

11:30

8

8

19

8

11,2

196

23

11:45

7

7

17

7

11,3

195

22

12:00

6

6

15

6

11,4

194

21

12:15
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5

5

12

5

11,5

193

20

12:30

4

4

10

4

11,6

192

19

13:00

3

3

8

3

11,7

191

18

13:30

2

2

6

2

11,8

190

17

14:00

1

1

4

1

11,9

189

16

14:30

4x10 m-es

Helyből

ingafutás mp

távolugrás cm

11

215

35

9:30

11,2

213

34

9:36

15

11,4

211

33

9:42

11,6

209

32

9:48

14

11,8

207

31

9:54

11,9

205

30

10:00

12

203

29

10:10

12,2

200

28

10:20

*Tárgyévben betöltött
IV. korcsoport (46–50 év között)*
Fekvőtámaszban
Pont

karhajlítás-nyújtás
30 mp alatt

Hajlított karú
függés időre mp

25

20

40

24

19

37

23

35

22

18

33

21

17

31

20

16

29

19

15

27

18
17

14

23

13

21

15

12

19

14

13
12

11

17

10

15

9

13

8

8

12

7

7

11

alatt

2000 m-es
futás (perc)

199

27

10:30

198

26

10:38

12,5

197

25

10:46

12,6

196

24

10:54

10

12,7

195

23

11:02

12,8

194

22

11:10

9

12,9

193

21

11:18

13

192

20

11:26

13,2

191

19

11:34

13,3

190

18

11:50

13,4

189

17

12:10

11

14

9

felülés 60 mp

12,3

16

10

Hanyattfekvésből

12,4

18

12
11

16

25

16

13

Fekvenyomás

8
7

6

6

10

6

13,5

188

16

12:30

5

5

9

5

13,6

187

15

13:00

4

4

8

4

13,7

186

14

13:30

3

3

7

3

13,8

185

13

14:00

2

2

5

2

13,9

184

12

14:30

1

1

4

1

14

183

11

15:00

Fekvenyomás

*Tárgyévben betöltött
V. korcsoport (51–55 év között)*
Pont

25

Fekvőtámaszban

Hajlított karú

karhajlítás-nyújtás

függés időre mp

15

35

24
23

Helyből

Hanyattfekvésből

2000 m-es

távolugrás cm

felülés 60 mp alatt

futás (perc)

12

2,00

30

10:30

12,2

29

10:36

11

12,4

28

10:42

10

12,8

12

34
14

32

13

28

22
21

4x10 m-es
ingafutás mp

30

12,6

195

27

10:48

26

10:54
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20
19

26
12

24

18
17

20
11

18

16
15

10

16

9

14
12

10
9

7

10

6

6
5

6
5

11

8
7

7

13
8

11:00
11:10

13,4

23

11:20

13,6

22

11:30

21

11:38

185

14

20

11:46

14,2

19

11:54

18

12:02

14,6

17

12:10

14,8

16

12:18

15

12:26

14,4

15
4

190

180

175

15,2

14

12:34

9

15,4

13

12:50

8

15,6

12

13:05

15,8

11

13:20

16

10

13:40

7
5

25
24

13,2

13,8

15

12
11

8

17

14
13

13
9

3

6

4

4

5

3

3

4

16,2

2

2

3

1

1

2

1

Fekvőtámaszban

Hajlított karú

Fekvenyomás

karhajlítás-nyújtás

függés időre mp

2

170

9

14:00

16,4

8

14:20

16,6

7

14:40

6

15:00

16,8

165

160

*Tárgyévben betöltött
VI. korcsoport (56 éves kortól)*
Pont

4x10 m-es

Helyből

Hanyattfekvésből

2000 m-es

ingafutás mp

távolugrás cm

felülés 60 mp

futás (perc)

alatt

25

10

25

8

24
24
9

21

7
23

8

21

6

18
17
16

19
7

15

5
17

14
13

6

15

4

12
13
5

9

6

180

11
4

9

12:42
12:48

14:3

18

12:54

17

13:00

16

13:10

14:9

15

13:20

15:1

14

13:30

14:7

15:3

170

13

13:38

15:5

12

13:46

15:7

11

13:54

10

14:02

9

14:10

15:9

160

150

8

14:18

7

14:26

16:7

6

15:34

16:9

5

15:50

4

15:05

3

15:20

16:5

17:1
2

12:30

14:5

16:3
3

8
7

14:1

19

16:1

11
10

20

12:36

13:9

20
19

190

13:7

23
22

13:5

17:3

140

135
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5
4

7

17:5

3

3

17:7
5

17:9
18:1

2

2

3

1

1

1

1

18:3

15:40
130

16:00
2

16:20
16:40

125

1

17:00

*Tárgyévben betöltött”

A Kormány 218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelete
az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó
egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) pont db), dd) és de) alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági
eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről,
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. melléklet 4.1. pontja.

2. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági
tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NBSZ rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 17. § (2) bekezdés
1–11. pontjában megfogalmazottak szerint a Magyar Köztársaság területén létesíteni kívánt, valamint a már üzemelő
nukleáris létesítményekre, azok rendszereire és rendszerelemeire, a nukleáris létesítménnyel kapcsolatos tevékenységekre
és az e tevékenységet végzőkre terjed ki (beleértve a nukleáris létesítményeken belüli radioaktív anyag szállítást és
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását biztosító rendszereket, rendszerelemeket, a nukleáris létesítmény biztonsági
osztályba sorolt nyomástartó berendezéseit és csővezetékeit, továbbá a tűzvédelmet, ha azok a nukleáris biztonságra
hatást gyakorolnak, kizárólag ezen hatásuk szempontjából), így:]
„a) a nukleáris létesítmény:
aa) telephelyének vizsgálatára és értékelésére,
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ab) telephelye jellemzőinek és alkalmasságának megállapítására,
ac) létesítésére, bővítésére,
ad) üzembe helyezésére,
ae) üzemeltetésére,
af ) átalakítására,
ag) üzemen kívül helyezésére, és
ah) megszüntetésére;”
3. §		
Az NBSZ rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nukleáris biztonsági hatóság engedélye szükséges az 1. és a 4–6. mellékletben részletezettek szerint
a nukleáris létesítmény
a) telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez (telephely vizsgálati és értékelési engedély),
b) telephelye jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához (telephelyengedély),
c) létesítéséhez, bővítéséhez (létesítési engedély),
d) üzembe helyezéséhez (üzembe helyezési engedély),
e) üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez (üzemeltetési engedély),
f ) átalakításához (átalakítási engedély),
g) végleges üzemen kívül helyezéséhez (végleges leállítási engedély),
h) megszüntetéséhez (leszerelési engedély),
i) atomerőmű blokk esetében a főjavítását követő újraindításához (indítási engedély) és
j) építményeinek és épületszerkezeteinek, valamint az építmények felvonóinak építéséhez, bontásához,
használatbavételéhez.”
4. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az NBSZ rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az NBSZ rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az NBSZ rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az NBSZ rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

5. §		
Az NBSZ rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében az „1–9. mellékletek” szövegrész helyébe az „1–10. mellékletek” szöveg,
b)
4. §-ában a „9. melléklet” szövegrész helyébe a „10. melléklet” szöveg,
c)
19. § (1) bekezdésében a „telephelyengedély iránti” szövegrész helyébe a „telephely vizsgálati és értékelési
engedély iránti” szöveg,
d)
22. § (1) bekezdés b) pontjában a „telephelyének vizsgálata,” szövegrész helyébe a „telephelyének vizsgálata
és értékelése,” szöveg,
e)
30. § (1) bekezdésében a „2–8. melléklet” szövegrész helyébe a „2–9. melléklet” szöveg,
f)
4. melléklet 4.6.3.0100. pontjában a „3.3.5. pontja” szövegrész helyébe a „3.3.2.2400–3.3.2.3300. pontja” szöveg,
g)
4. melléklet 4.8.3.1900. pontjában az „1.3.1.1700. pontja” szövegrész helyébe az „1.4.1.1700. pontja” szöveg,
h)
7. melléklet 7.3.1. pontjában, 7.5.2. pontjában, 7.5.2.0300. pont nyitó szövegrészében, 7.5.2.0700. pontjában
a „felszínre kifutó elvetődések” szövegrész helyébe a „felszínre kifutó vető által okozott elvetődések” szöveg,
i)
7. melléklet 7.7.2.0100. pontjában a „felszínre kifutó elvetődés” szövegrész helyébe a „felszínre kifutó vető által
okozott elvetődés” szöveg,
j)
9. melléklet 9.3.5.0700. pontjában a „9.3.4.0600. pont” szövegrész helyébe a „9.3.5.0600. pont” szöveg,
k)
10. melléklet 125. pontjában a „telepítési,” szövegrész helyébe a „telephely vizsgálatára és értékelésére,
valamint jellemzőinek és alkalmasságának megállapítására vonatkozó, továbbá a” szöveg
lép.

3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(2) A Kr. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
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4. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez
A Korm. rendelet 1. melléklet 3.1. és 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Eljárás

„3.1. A nukleáris létesítmény
telephelyének vizsgálatára
és értékelésére,
telephelye jellemzőinek
és alkalmasságának
megállapítására, a nukleáris
létesítmény létesítésére,
végleges leállítására irányuló
eljárásban.

A nukleáris létesítmény
telephelyének
vizsgálatára és
értékelésére, a telephelye
jellemzőinek és
alkalmasságának
megállapítására, valamint
tervezésére vonatkozó,
földtani, bányászati
és műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
Nukleáris létesítmény
végleges leállítása
esetén a földtani és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.

a) telephely vizsgálati
és értékelési engedély,
b) telephely engedély,
c) létesítési engedély,
d) végleges leállítási
engedély

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
területileg illetékes
bányakapitánysága

3.2.

A nukleáris létesítményre,
a nukleáris létesítmény
rendszereire,
rendszerelemeire
vonatkozó tűz- és
katasztrófavédelmi
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.

a) létesítési engedély,
b) üzembe
helyezési engedély,
c) üzemeltetési
engedély,
d) átalakítási
engedély,
e) végleges leállítási
engedély,
f ) építési (bontási)
és használatbavételi
engedély

BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság”

A nukleáris létesítmény
létesítése, üzembe
helyezése, üzemeltetése,
átalakítása, végleges
leállítása, továbbá a nukleáris
létesítmény rendszereinek és
rendszerelemeinek átalakítása
esetén, ha annak tűz- és
katasztrófavédelmi vonzata
van.

Eljáró hatóság)
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2. melléklet a 218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ rendelet 1. melléklet 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.2. Telephely vizsgálati és értékelési engedély, telephelyengedély
Telephely vizsgálati és értékelési engedély
Az engedély hatálya
1.2.2.0100. A jogerős telephely vizsgálati és értékelési engedély kiadásával a nukleáris biztonsági hatóság
a telephely vizsgálati és értékelési program szerinti vizsgálati és értékelési módszerek, valamint elméleti
megfontolások megfelelőségét fogadja el, és a telephely vizsgálati és értékelési program alapján szükséges további
vizsgálatok elvégzésére jogosít fel.
1.2.2.0200. A telephely vizsgálati és értékelési engedély a telephely engedély jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb
a kiadásától számított 5 évig hatályos. Az engedély időbeli hatálya kérelemre további 5 évre meghosszabbítható, de
a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy az engedélykiadás feltételei továbbra is fennállnak.
Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményei
1.2.2.0300. A telephely vizsgálati és értékelési engedély iránti kérelemben:
a) be kell mutatni a telephely vizsgálat és értékelés programját, valamint annak részeként az alkalmazni kívánt
módszereket és elméleti megfontolásokat, valamint
b) igazolni kell, hogy a telephelyjellemzők meghatározására, vizsgálatára és értékelésére kidolgozott módszerek
alkalmasak a tervezéshez szükséges, telephellyel összefüggő adatok, valamint a telephely alkalmasságának
megállapítására.
1.2.2.0400. A kérelemhez mellékelni kell a telephely vizsgálati és értékelési programot. A program tartalmi
követelményeire vonatkozó ajánlást útmutató tartalmazza.
Telephelyengedély
Az engedély hatálya
1.2.2.0500. A telephelyengedély kiadásával a nukleáris biztonsági hatóság a létesítést kizáró telephelyjellemzők
hiányának igazolását, továbbá a telephelyvizsgálat lefolytatásának, a telephelyvizsgálat alapján megállapított
adatok értékelésének és az értékelésből származtatott telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározásának
megfelelőségét, valamint a telephely alkalmasságát fogadja el.
1.2.2.0600. A telephelyengedély a létesítési engedély jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb a kiadásától
számított 5 évig hatályos. Az engedély időbeli hatálya kérelemre legfeljebb két alkalommal további 5 évre
meghosszabbítható, de a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy az engedélykiadás feltételei továbbra is fennállnak.
Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményei
1.2.2.0700. A telephelyengedély iránti kérelemben:
a) igazolni kell, hogy a 7. melléklet szerinti létesítést kizáró telephelyjellemzők nem állnak fenn, valamint
b) be kell mutatni:
ba) a telephely vizsgálati és értékelési engedély szerinti program végrehajtását, és
bb) a telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározását.
1.2.2.0800. A kérelemhez mellékelni kell a telephely vizsgálati és értékelési program eredményeit bemutató
komplex zárójelentést. A komplex zárójelentés részeként, vagy attól független dokumentumban be kell mutatni
a telephelyjellemzők származtatását és azok meghatározásának megalapozottságát. A komplex zárójelentés
tartalmi követelményeire vonatkozó ajánlást útmutató tartalmazza.”
2. Az NBSZ rendelet 1. melléklet 1.2.3.0200. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.3.0200. A létesítési engedély az üzembe helyezési engedély jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb a kiadásától
számított 10 évig hatályos. Az engedély időbeli hatálya kérelemre további 5 évre meghosszabbítható, de
a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy az engedélykiadás feltételei továbbra is fennállnak.”
3. Az NBSZ rendelet 1. melléklet 1.2.3. pontja az 1.2.3.0200. pontot követően a következő 1.2.3.0210. ponttal egészül ki:
„1.2.3.0210. Modulrendszerű átmeneti tároló létesítése esetén, amikor a létesítési és üzembe helyezési ciklus több,
egymástól jól elválasztható szakaszra osztható, de nincs alapvető műszaki különbség az egyes modulok között sem
a kivitelezés, sem az üzembe helyezés szempontjából, akkor a létesítési engedély az engedélyes kérelmére kiadható
úgy, hogy az az utolsó modul üzembe helyezésének megkezdéséig hatályos, valamint az engedélyes kérelmére
az engedély időbeli hatálya az utolsó modul üzembe helyezéséig meghosszabbítható. Az egyes létesítési szakaszok
megkezdése előtt a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy az engedélykiadás feltételei továbbra is fennállnak.”
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3. melléklet a 218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez
Az NBSZ rendelet 3. melléklet 3.2.2.3000. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.2.3000. A külső veszélyeztető tényezők közül legalább az alábbiakat figyelembe kell venni:
a) szélsőséges szélterhelés,
b) szélsőséges külső hőmérsékletek,
c) szélsőséges esőzés, havazás, árvíz és aszály,
d) villámcsapás,
e) jeges árvíz, zöldár, valamint alacsony vízszint,
f ) fel- és alvízi létesítmények sérülésének veszélye,
g) szél által mozgatott repülő tárgyak,
h) szélsőséges hűtővíz-hőmérsékletek és jegesedés,
i) a telephely földtani alkalmasságának igazolásánál figyelembe vett földtani adottságok (különösen a földrengés,
a talajfolyósodás),
j) katonai és polgári repülőgép becsapódása,
k) telephelyhez közeli szállítási, ipari és bányászati tevékenységek,
l) a kapcsolódó külső távvezeték-hálózat zavarai, beleértve annak tartós és teljes üzemképtelenségét, valamint
m) olyan, a telephelyen vagy annak szomszédságában lévő létesítmények, amelyek tüzet, robbanást vagy egyéb
veszélyt jelenthetnek az atomerőműre.”

4. melléklet a 218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez
Az NBSZ rendelet 4. melléklete a 4.4.1.0900. pontot követően a következő 4.4.1.0910–4.4.1.0940. ponttal egészül ki:
„4.4.1.0910. Az engedélyes a nukleáris biztonság és a fizikai védelem magas szinten tartása érdekében
meghatározott alkohol- és drogpolitikájáról valamennyi munkavállalót tájékoztatni kell és azt valamennyi
munkavállaló számára hozzáférhetővé kell tenni.
4.4.1.0920. A 4.4.1.0910. pont szerinti alkohol- és drogpolitika tartalmazza az engedélyes drog-prevenciós
stratégiáját, a munkabiztonsági alkalmassági vizsgálat elvégzésének célját, alapelveit, módját és rendszerességét,
valamint azon különleges kockázattal járó tevékenységet végző személyek körét, akikkel szemben véletlenszerű
munkabiztonsági alkalmassági vizsgálat elrendelése indokolt.
4.4.1.0930. Az atomerőműben tevékenykedő munkavállalók munkabiztonsági alkalmasságát a nukleáris biztonság
és fizikai védelem magas szinten tartása érdekében rendszeresen ellenőrizni kell. A munkabiztonsági alkalmasságot
munkabiztonsági alkalmassági vizsgálat elvégzésével kell ellenőrizni. Nem alkalmas a munkavégzésre az, akinél
szeszesital-, kábítószer-fogyasztást, gyógyszerfüggőséget állapítottak meg (pozitív alkoholteszt vagy pozitív
drogszűrés eredmény), illetve az ezekre utaló elvonási (testi és pszichikai) tünetek észlelhetők.
4.4.1.0940. A munkabiztonsági alkalmassági vizsgálatot kizárólag a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa
végezheti. Az orvos az alkalmassági vizsgálatról az alkalmassági vizsgálat alá vont személyt teljes körűen
tájékoztatja, az alkalmassági vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát az alkalmassági vizsgálat
alá vont személynek át kell adni.”

5. melléklet a 218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ rendelet 7. melléklet 7.3.1.0800. pontját megelőző szöveg, valamint a 7.3.1.0800–7.3.1.1100. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„Felszínre kifutó vető által okozott elvetődés
7.3.1.0800. A telephelyen a felszínre kifutó vető által okozott elvetődés lehetőségét elemezni, értékelni kell.
A vizsgálatnak elegendően részletesnek kell lenni ahhoz, hogy a felszínre kifutó vető által okozott elvetődés
lehetőségének kérdését érdemben el lehessen dönteni.
7.3.1.0900. A vetőt a felszínre kifutó elvetődés szempontjából veszélyesnek kell tekinteni, ha a geológiai, geofizikai,
geodéziai és szeizmológiai adatok az alábbiak közül egy vagy több ismérvnek megfelelnek:

55484

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 102. szám

2.

3.

4.

5.

6.

a) az adatok ismétlődő jelleggel mozgásra, szignifikáns deformációkra vagy diszlokációkra, vagy mindháromra
utalnak olyan időintervallumban, amely alapján nem kizárható, hogy a következő mozgás a felszínre vagy a felszín
közelébe kifut;
b) szerkezeti kapcsolat létezik egy ismert felszínre kifutó vető által okozott elvetődés szempontjából a veszélyes
törésvonallal, amelynek mozgása kiválthatja a telephely környezetében lévő törésvonal mozgását;
c) a szeizmogén szerkezetről feltehető, hogy a maximális lehetséges földrengés elegendően nagy és olyan
fészekmélységű, hogy feltételezhető – a telephely geodinamikai sajátosságai alapján – a felszínre kifutó vető által
okozott elvetődés.
7.3.1.1000. A 7.3.1.0900. pont a) alpontjában meghatározottakat nagyon aktív régiókban, amelyekben a geológiai
és földrengésadatok egyaránt rövid ismétlődési időkre utalnak, rövidebb, a kevésbé aktív területeken számottevően
hosszabb időszakot kell vizsgálni.
7.3.1.1100. Ha a telephelyen a felszínre kifutó vető által okozott elvetődés lehetőségét tudományos evidenciák
alapján megbízhatóan nem lehet elvetni, és az elmozdulás érintheti a nukleáris létesítményt, a telephelyet
alkalmatlannak kell nyilvánítani.”
Az NBSZ rendelet 7. melléklet 7.3.2.0200. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3.2.0200. Meg kell vizsgálni a terület geológiai felépítését abból a szempontból, hogy léteznek-e természetes
képződmények (különös tekintettel a különleges geomechanikai viselkedésű kőzetek, mint a tőzeg, kőszén,
duzzadó- és egyéb agyagok, anhidrit stb., valamint a természetes gázok előfordulásait), és ember által létrehozott
objektumok és olyan tevékenységek, amelyek a felszín beomlását, süllyedését vagy megemelkedését okozhatják.”
Az NBSZ rendelet 7. melléklet 7.3.2.1000. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3.2.1000. A teherviselő talaj tulajdonságainak stabilitását értékelni kell a statikus és a szeizmikus terhekre. El kell
végezni a nukleáris létesítmény alapozásának környezetében található kőzetek, ásványok, valamint mállástermékek
korrozívitásának vizsgálatát.”
Az NBSZ rendelet 7. melléklet 7.3.6.0500. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3.6.0500. Meg kell határozni és értékelni kell a vizsgálati terület felszíni hidrológiai jellemzőit, beleértve
a természetes és a mesterséges vizek legfontosabb jellemzőit, illetve a meteorológia körülmények lehetséges
változásának hatását is. Le kell írni a fontosabb vízszabályozó szerkezeteket, a víznyerő helyeket, valamint
a vízhasználatra vonatkozó adatokat.”
Az NBSZ rendelet 7. melléklet 7.3.6.0800. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3.6.0800. Meg kell határozni és értékelni kell a vizsgálati terület felszín alatti vizeinek viszonyait, beleértve
a víztartó rétegek legfontosabb jellemzőit, azok felszíni vizekkel való kölcsönhatását, illetve a meteorológia
körülmények ezekre gyakorolt változásának hatását is, valamint a felszín alatti vizek használatára vonatkozó
adatokat.”
Az NBSZ rendelet 7. melléklet 7.3.6.0900. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3.6.0900. Hidrogeológiai vizsgálatok során meg kell határozni azokat az adatokat, amelyek szükségesek
a radionuklidok hidrogeológiai egységekben történő mozgásának meghatározásához. Ez magában foglalja a talaj
migrációs és visszatartó jellemzőinek, a víztartó rétegek hígulási és szétszóródási jellemzőinek, valamint a talaj
olyan fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságainak megismerését, amelyek szükségesek a radionuklidok transzportjának
meghatározásához. Be kell mutatni a létesítmény miatt feltételezhető vagy természetes okokból bekövetkező
potenciális változást az áramlási viszonyokban.”

6. melléklet a 218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez
A Kr. 1. melléklet 4. pont 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyéb sajátos építmények:)
„4.2. földtani kutatást szolgáló, vagy nukleáris létesítmény telephely vizsgálati és értékelési engedélyében
jóváhagyott telephely vizsgálati és értékelési program végrehajtásához szükséges 1.1. pont szerinti kutatóépítmény,”
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7. melléklet a 218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez
A Kr. 3. melléklet 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 33. § (1) bekezdése alapján bejelentéshez kötött építési tevékenységek]
„1.2. A 400 méter mélységet meg nem haladó mélyfúrás, az 5 méter mélységet meg nem haladó kutatóakna
és a 2 méter mélységet meg nem haladó kutatóárok létesítése, ha a szilárdásvány bányászat és a földtani kutatás
területén a kutatást vagy nukleáris létesítmény esetén a telephely vizsgálati és értékelési programot a hatóság
engedélyezte.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 4/2013. (VI. 21.) HM rendelete
a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002 (V. 10.) HM rendelet módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §
(2) bekezdés g) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:
1. §		
A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002 (V. 10.) HM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „8–10. alpontjában”
szövegrész helyébe a „8–11. alpontjában” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Hende Csaba s. k.,

		

honvédelmi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelete
a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló
101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosításáról
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 3. és 5–6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„e) a kapacitásfoglalásra jogosultra [Vtv. 54/A. §-a].”
2. §		
Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja a következő bf ) és bg) alponttal egészül ki:
[A kapacitás-elosztó szervezet Hálózati Üzletszabályzata tartalmazza
b) a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés feltételeit, ezen belül]
„bf ) a vasúti pályahálózat-kapacitás foglalására vonatkozó szerződés és keretszerződés megkötésének szabályait,
bg) a Vtv. 54/A. § (7) bekezdésében megjelölt határidőre vonatkozó feltételeket,”
3. §		
Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adott menetrendi évre vonatkozóan
a) a hozzáférésre jogosult évközi, egyedi, azonnali,
b) a kapacitásfoglalásra jogosult évközi és egyedi,
c) a pályahálózat-működtető pedig üzemi célú
menetvonal-igényt nyújthat be.”
4. §		
Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyedi menetvonal-igényt a hozzáférésre jogosult igénylő a vonat tervezett közlekedését megelőzően
legalább öt nappal, a kapacitásfoglalásra jogosult igénylő pedig a Vtv. 54/A. § (7) bekezdése szerinti határidőt
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megelőzően legalább öt nappal nyújthatja be. A menetvonal-igényt a kapacitás-elosztó szervezet a lehető
leghamarabb, de legfeljebb négy napon belül bírálja el.”
5. §		
Az R. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzügyi biztosíték nyújtásától el lehet tekinteni a vasúti társaságok
esetében, ha
a) a pályahálózat-működtető – a vasúti társaságokra egységesen kiterjedő – ilyen döntést hoz, és
b) az erről szóló döntést az adott menetrendi évre vonatkozóan a Hálózati Üzletszabályzatban közzéteszi.”
6. §		
Az R. V. Fejezete a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § A vasúti pályahálózat-kapacitás foglalására vonatkozó, létrejött keretszerződés egy példányát a nem
független vasúti pályahálózat-működtető a VPSZ részére a mindkét fél által történő aláírástól számított
tizenöt napon belül megküldi. A vasúti pályahálózat-működtető továbbá haladéktalanul értesíti a VPSZ-t
a kapacitásfoglalási jogosultság megszűnéséről.”
7. §		
Az R.
a)
3. § d) pontjában a „hozzáférésre jogosult” szövegrész helyébe a „hozzáférésre jogosult vagy
kapacitásfoglalásra jogosult” szöveg,
b)
3. § n) pontjában a „hozzáférésre jogosult” szövegrész helyébe az „igénylő” szöveg,
c)
5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, valamint 6. § (1a) bekezdés záró mondatában a „hozzáférésre
jogosultakat” szövegrész helyébe a „hozzáférésre jogosultakat és a kapacitásfoglalásra jogosultakat” szöveg,
d)
15. § (3) bekezdésében az „Az igénylő” szövegrész helyébe az „A hozzáférésre jogosult igénylő” szöveg,
e)
25. § (4) bekezdésében a „hozzáférésre jogosultakkal” szövegrész helyébe a „hozzáférésre jogosultakkal,
kapacitásfoglalásra jogosultakkal” szöveg,
f)
26. § (1) bekezdésében a „hozzáférésre jogosultakkal” szövegrész helyébe a „hozzáférésre jogosultakkal és
a kapacitásfoglalásra jogosultakkal” szöveg,
g)
29. § (1) bekezdésében az „igénylő” szövegrész helyébe a „hozzáférésre jogosult” szöveg,
h)
33. § (3) bekezdésében a „hozzáférésre jogosulttal” szövegrész helyébe a „hozzáférésre jogosulttal vagy
kapacitásfoglalásra jogosulttal” szöveg
lép.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
		

Németh Lászlóné s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2013. (VI. 21.) NFM rendelete
a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez
szükséges földtani és bányászati követelményekről
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (6) és (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
befogadó kőzet: az a földtani képződmény vagy képződmény együttes, amelyben a radioaktívhulladék-tároló
és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója települ, és amelynek térbeli kiterjedése nagyobb, mint a tárolótér;
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2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

földtani adottságok: a földtani környezet ásvány-kőzettani, geokémiai, geomechanikai, geofizikai, tektonikai,
rétegtani, hidrogeológiai, radiometriai, fejlődéstörténeti jellemzői, amelyek meghatározóak a tervezett
radioaktívhulladék-tároló, a radioaktív hulladék átmeneti tárolója és a tevékenység szempontjából;
földtani alkalmasság: a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója biztonsági
követelményei szempontjából meghatározó földtani adottságok kedvező minősítése;
földtani gát: a földtani környezetnek azon része, amely meghatározott ideig és mértékben, természetes
állapotában képes akadályozni a radioaktív izotópok terjedését;
földtani kutatás: a földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak megismerésére irányuló
műszaki-tudományos tevékenység;
intézményes ellenőrzés: a radioaktívhulladék-tárolónak és a radioaktív hulladék átmeneti tárolójának az erre
a célra kijelölt szervezet által végzett ellenőrzése, amely lehet aktív: megfigyelés, felügyelet, helyreállítás,
vagy passzív: földhasználat ellenőrzése;
potenciális telephely: olyan földtani kutatással vizsgált telephely, amelynek földtani alkalmassága biztonsági
értékelésben még nem bizonyított;
radioaktív hulladék felszíni és felszín közeli tárolója: radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló
létesítmény, amelyet a talajvízszint feletti földtani környezetben telepítenek;
radioaktív hulladék mélységi tárolója: radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló, bányászati
módszerekkel kialakított létesítmény, amelyet a talajvízszint alatti földtani környezetben telepítenek;
telephely: a felszínen és a mélységben egyértelműen elhatárolt térrész, amelyben a radioaktívhulladék-tároló
és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója, valamint azok védőzónája elhelyezhető;
telephely földtani környezete: a Föld felszín alatti természetes, élettelen közegének (földkéregnek) azon része,
amelynek szilárd-, folyékony- és gázfázisai kölcsönhatásban vannak, vagy lehetnek a radioaktívhulladéktárolóval és a radioaktív hulladék átmeneti tárolójával.

2. A földtani alkalmasság vizsgálata
2. §

(1) A földtani környezet vizsgálatának módszere a földtani kutatás. A földtani kutatás során érvényesíteni kell
a)
a fokozatos, egyenletes és szükséges mértékű megismerést,
b)
a kutatási fázisok egymásra épülését,
c)
a műszakilag és gazdaságilag elérhető legjobb módszer és technológia alkalmazását,
d)
az adatok megőrzését és reprodukálhatóságát, valamint
e)
a minőségbiztosítást.
(2) A komplex biztonsági értékeléshez szükséges földtani adatokat a földtani kutatás során kell meghatározni.
(3) Földtani kutatási zárójelentésben kell vizsgálni és bizonyítani a potenciális telephely és a kiválasztott telephely
földtani alkalmasságát.
(4) A műszaki védelem elemeit úgy kell megtervezni és létesíteni, hogy azok kölcsönhatása a földtani környezettel ne
veszélyeztesse a földtani gátat.

3. §		
A radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója (a továbbiakban együtt: létesítmény)
telephely-kijelölése és a földtani alkalmasság vizsgálata fázisokra tagolható, amelyeket a földtani kutatási terv
készítése és jóváhagyása során kell meghatározni.
4. §		
Az egyes kutatási fázisokat megalapozó földtani kutatási terveket és a kutatási fázisokat lezáró földtani kutatási
zárójelentéseket a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) hagyja jóvá.
5. §		
A földtani kutatások tartalmát a 10. és 11. §-ban meghatározott általános földtani követelmények, az 1. mellékletben
felsorolt földtani vizsgálati szempontok és a 2–4. melléklet szerinti különleges földtani alkalmassági követelmények
alapján kell meghatározni.
6. §		
A földtani kutatás során a kutatási módszerek kiválasztásakor, a kutatólétesítmények számának és elhelyezésének
tervezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a potenciális befogadó kőzet és a földtani gát kedvező adottságai ne
károsodjanak. Károsodás esetén a földtani kutatást végző köteles az eredetivel azonos szintű földtani alkalmasság
helyreállítására.
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7. §
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(1) A földtani kutatást és a létesítményt úgy kell megtervezni, hogy az lehetővé tegye a földtani környezet rendszeres
megfigyelését és a létesítmény intézményes ellenőrzését annak
a)
működése megkezdése előtti időszakban,
b)
működése alatt, és
c)
bezárása, illetve felszámolása után.
(2) A befogadó kőzet, illetve a földtani gát viselkedését és a radioaktív izotópok esetleges kijutását és terjedését
a földtani környezetben a létesítmény
a)
üzemelése alatt rendszeres időközönként,
b)
tervezésénél figyelembe nem vett esemény bekövetkeztekor,
c)
bezárása előtt,
d)
bezárása utáni intézményes ellenőrzés alatt rendszeres időközönként
elkészítendő biztonsági értékelésben, biztonsági jelentésben, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatban kell
bemutatni.

8. §		
A földtani kutatás során feltárt ásványi nyersanyag és védett vagy védelemre érdemes természeti érték bejelentésére
a bányászatról szóló törvényben és a természet védelméről szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

3. Minőségbiztosítás
9. §

(1) A földtani kutatás tervezésekor minőségbiztosítási rendszert kell kidolgozni és a kivitelezéskor alkalmazni.
(2) A minőségbiztosítás lényeges elemei a következők:
a)
a kutatás kezdeményezőjének ki kell jelölnie a földtani kutatások szakmai irányítását ellátó földtani
szervezetet,
b)
a szakmai irányítást ellátó szervezet kutatási tervet állít össze, amelynek része a minőségbiztosítási
dokumentáció, amelyben rögzíteni kell a kutatásban résztvevők felelősségi körét és az ellenőrzés rendjét,
c)
földtani kutatást csak földtani szakértői engedéllyel rendelkező személy vezethet,
d)
a kutatásban résztvevőknek megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezniük,
e)
be kell mutatni azokat a hazai vagy nemzetközi szabványokat, rendelkezésre álló műszaki irányelveket,
amelyeknek a kutatás során használt technikai eszközök és eljárások megfelelnek, ezek hiányában a kutatást
végzőnek az alkalmazott technikai eszközöknek és eljárásoknak olyan leírását kell elkészítenie, amely alapján
a vizsgálat reprodukálható,
f)
a kutatás során nyert vagy felhasznált adatokat egységes adatbázisba kell foglalni, és
g)
meg kell őrizni a kutatás során nyert mérési eredményeket, adatokat a létesítmény bezárásáig, valamint
az intézményes ellenőrzés befejezéséig.

4. Általános földtani követelmények
10. §

(1) Létesítmény ott telepíthető, ahol
a)
a telephely földtani környezete, a befogadó kőzet és a földtani gát a tudomány és a technika adott szintjén jól
megismerhető és modellezhető,
b)
a földtani környezet geomorfológiai, geomechnikai, szeizmológiai, vulkanikus, hidrogeológiai,
ásvány-kőzettani, geokémiai stabilitásának a biztonsági értékelésben számításba vett mértéke bizonyítható,
c)
a földtani gátat olyan adottságok jellemzik, amelyek a biztonsági értékelésben számításba vett mértékben
akadályozzák az esetlegesen kiszabadult radioaktív izotópok terjedését a földtani környezetben, és
d)
a földtani környezet ásvány-kőzettani, geokémiai és geomikrobiológiai hatásai nem veszélyeztetik a műszaki
védelem elemeit.
(2) Telephely nem jelölhető ki olyan törésszakaszon, ahol az utolsó százezer évben felszíni elmozdulás volt.
(3) A potenciális telephely kijelölését követően mikroszeizmikus mérőhálózatot kell telepíteni és folyamatosan
üzemeltetni legalább három éven át. A létesítmény tervezésekor figyelembe kell venni a várható földrengésekből
származó közvetlen és közvetett hatásokat.
(4) A létesítmény megvalósításának gazdasági értékelésénél figyelembe kell venni a potenciális telephellyel lekötött
nem vagy feltételesen megújuló természeti erőforrásokat és védett vagy védendő földtani értékeket.
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(5) Az 1. § 8. és 9. pontja szerinti létesítmény az (1)–(4) bekezdésben foglalt követelmények mellett csak ott telepíthető,
ahol
a)
a befogadó kőzet térbeli kiterjedése elegendő a létesítmény befogadására, és ezen belül homogén földtani
adottságokkal rendelkezik,
b)
a földtani gátnak a műszaki védelem meghibásodása vagy megsemmisülése esetén a radioaktív izotópok
kiszabadulását és terjedését gátló vagy megakadályozó visszatartó, késleltető, megkötő képessége van, és
ez a tulajdonsága megmarad a biztonsági értékelésben számításba vett ideig,
c)
a hidrogeológiai rendszer biztosítja a radioaktív izotópok megfelelően hosszú, a biztonsági értékelésben
számításba vett ideig késleltetett felszínre jutását, illetve koncentrációjának sugárterhelési szempontból
elfogadható hígulását, valamint
d)
a földtani környezet védelmet nyújt a felszíni éghajlati, lepusztulási, vízrajzi változások és az emberi
beavatkozás létesítményt veszélyeztető, káros hatásaival szemben.
11. §		
Nagy aktivitású és hosszú felezési idejű radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló mélységi tároló ott
telepíthető, ahol a földtani környezet önmagában biztosítja a sugárvédelmi követelmények teljesülését.

5. Általános bányászati követelmények
12. §

(1) Radioaktív hulladék tárolására szolgáló bányatérség, valamint egyéb föld alatti térség helyének kiválasztásánál
figyelembe kell venni, hogy az elhelyezésre kerülő hulladékot ne veszélyeztesse az alkalmazandó bányabiztonsági
szabályzat szerinti
a)
omlásveszély,
b)
vízbetörésveszély,
c)
robbanásveszély, sújtólégveszély,
d)
gázkitörésveszély, valamint
e)
endogén vagy exogén tűzveszély.
(2) A bányászati műveletek során alkalmazandó eljárások és technológiák nem károsíthatják a földtani környezet
kedvező adottságait.
(3) Radioaktív hulladék tárolására szolgáló bányatérség, valamint egyéb föld alatti térség létesítése, üzembe helyezése,
üzemeltetése, átalakítása, lezárása, továbbá ezek engedélyezése és ellenőrzése során meg kell tartani a bányászatról
szóló jogszabályokban és biztonsági szabályzatokban előírt bányaműszaki és bányabiztonsági követelményeket.

13. §		
A földtani kutatási tervet és földtani kutatási zárójelentést az MBFH engedélyezi és hagyja jóvá.

6. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
15. §		
Hatályát veszti a földtani és bányászati követelmények a nukleáris létesítmények és a radioaktív hulladék
elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez című 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet.
		

Németh Lászlóné s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 33/2013. (VI. 21.) NFM rendelethez
Létesítmény telephelye földtani alkalmasságának általános vizsgálati szempontjai
A

B

C

D

Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék

1.

elhelyezésére szolgáló létesítmény

E

Nagy aktivitású és hosszú felezési idejű
radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló
létesítmény

Földtani szempontok

2.

végleges

3.

F

átmeneti

végleges

felszín és felszín- közeli

mélységi

felszín és felszín- közeli

mélységi

2

1

2

1

2

0

2

0

2

0

2

0

2

1

2

1

2

0

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

a létesítmény befogadására
4.

elégséges kiterjedésű,
pozitív domborzati forma

5.

meredek dőlésű vagy erősen
Geomorfológia

6.

tagolt felszín
erózióveszélyes felszín
aktív földcsuszamlásos és

7.

csuszamlásveszélyes terület
aktív vagy potenciális

8.

üledéklerakódás területe
felszín alatti természetes

9.

üregek
felhagyott vagy működő
bányák, más mesterséges
felszín alatti üregek

10.

és geomechanikai
hatásterületeik
korábbi rekultiválatlan
11.

mélyfúrások és egyéb felszín
alatti műtárgyak
felszíni
szennyeződés-

12.

érzékeny
Geomechanika

13.

képződmények
a képződmények
teherbírása
statikus vagy
dinamikus terhelés

14.

hatására
folyósodásra hajlamos
képződmények
víztartalom-változás

15.

hatására
térfogatváltozó anyagok

16.

tőzeg, anhidrit
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a befogadó kőzet térbeli

17.

2

1

2

0

0

0

2

2

2

0

2

0

1

0

2

kis in situ hőmérséklet

0

1

0

2

evaporit tömzsök

2

2

0

2

2

1

1

1

2

2

1

2

2

2

0

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

a befogadó kőzet

18.
19.

2

kiterjedése, homogenitása
olvadáspontja
Kőzettan

a befogadó kőzet
oldhatósága
a befogadó kőzet hővezető

20.

képessége

21.
22.

korrozív mállástermékű
befogadó kőzet, illetve

23.

kőzetek a környezetben
a földtani környezet
24.

Geokémia

szorpciós és ioncserélő
kapacitása
természetes kolloidok és

25.

szerves anyagok a földtani
gátban

26.

geo-mikrobiológiai aktivitás
természetes gázok

27.

előfordulásai
aktív vagy negyedidőszaki

28.
29.

vulkáni működés
Geodinamika

vetők, redők, rátolódások
földrengések aktív és

30.

potenciális fészekövei

31.

potenciálisan aktív törések

32.

természetes repedezettség

1

2

1

2

33.

szivárgási tényező

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

lefelé mutató hidraulikus

34.

gradiens
karsztosodásra hajlamos

35.

képződmények a felszínen
vagy a felszín alatt

36.

magas talajvízszint
Hidrogeológia

a létesítmény miatt vagy
természetes okokból
bekövetkező potenciális

37.

változás az áramlási
viszonyokban
a felszín alatti vizek

38.

szennyezettsége
agresszív, korrozív

39.

víz-geokémiai jellemzők
potenciális vagy meglévő
felszín alatti ivóvízbázis és

40.

utánpótlódási területe
ásvány-, gyógy- és
41.

Természeti
erőforrások

42.

termálvizek meglévő és
potenciális termelőhelyei
nyilvántartott és potenciális
ásványi nyersanyag
lelőhelyek

43.

védett vagy védendő
földtani értékek
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Jelmagyarázat:
0:
a létesítmény szempontjából közömbös földtani adottság.
1:
a létesítmény szempontjából fontos, vizsgálandó földtani adottság.
2:
a létesítmény szempontjából rendkívül fontos, feltétlenül és behatóan vizsgálandó földtani adottság.

2. melléklet a 33/2013. (VI. 21.) NFM rendelethez
Nagy radioaktivitású hulladék mélységi tárolója telepítésénél figyelembe veendő
különleges földtani követelmények
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nagy aktivitású hulladék mélységi tárolója telephelyének kiválasztásánál a földtani környezet alkalmassága
meghatározó követelmény, mert a műszaki védelem elemeinek hatékonysága nem biztosított a lerakásra
szánt hosszú felezési idejű radioaktív elemek sugárvédelmi szempontból elfogadható több tízezer éves
lebomlási idejéig.
A telephely kiválasztásakor és alkalmasság vizsgálatakor az időben változó földtani folyamatokat figyelembe
kell venni. Ezért a kiválasztott telephely vagy telephelyek földtani alkalmasságát legalább ötéves in situ vagy
közeli földtani analóg területen folytatott mérésekkel és megfigyelésekkel szükséges vizsgálni és bizonyítani.
A vizsgálatoknak ki kell terjednie a nagy aktivitású hulladék mélységi tárolója és a földtani környezet
kölcsönhatásának következményeire is.
A telephely tektonikai, szeizmikus, vulkanikus, geomechanikai, ásvány-kőzettani, geokémiai, hidrogeológiai
stabilitása földtörténeti léptékben vizsgálandó és tízezer évre prognosztizálandó. A földtani folyamatok és
események bekövetkezési gyakoriságuk, valószínűségük és fontosságuk alapján a műszaki tervezés alapjául
szolgálnak.
A befogadó kőzet felett olyan kis vízvezető képességű, nagy kiterjedésű földtani gát legyen, amely képes
visszatartani vagy elterelni a tároló felé irányuló vízáramlást. A befogadó kőzetet kis vízszintes és függőleges
vízvezető képesség és lefelé mutató hidraulikus gradiens jellemezze.
A mélységi rétegvizek kémiai összetétele, elektrokémiai jellemzői (Eh, pH, vezetőképesség), radiokémiai
összetétele és hőmérséklete olyan legyen, amely sem önmagában, sem a víz-kőzet kölcsönhatások során
nem képez agresszív, korrozív mállásterméket és oldatot, nem veszélyezteti a műszaki védelem elemeit, és
gátolja a víz-hulladék kölcsönhatás során a radioaktív anyagok kioldódását.
A földtani környezet stabilitásának vizsgálatakor kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző okokból
(tektonika, kiemelkedés, erózió, felszíni domborzat és klíma változásai, szeizmikus és vulkanikus aktivitás)
potenciálisan bekövetkező hidrogeológiai változásokra.
A telephely földtani környezetét olyan ásvány-kőzettani, geokémiai tulajdonságok jellemezzék, amelyek
elősegítik a radioaktív izotópok kicsapódását vagy szorpcióját; gátolják az olyan részecskék, kolloidok, szerves
és szervetlen komplexek képződését, amelyek növelik a radioaktív izotópok mobilitását.
A telephely földtani környezetét olyan ásvány-kőzettani, geokémiai adottságok és folyamatok jellemezzék,
amelyek nem veszélyeztetik a műszaki védelem elemeit, és nem lépnek olyan kölcsönhatásba a tárolótérből
kiszabaduló anyagokkal, amelynek reakciótermékei tovább károsítanák a műszaki és földtani gátakat.
A befogadó kőzet hőmérséklete, olvadáspontja, hővezető képessége, hőtágulási együtthatója biztosítsa,
hogy az elhelyezendő hulladék hőtermelése ne módosítsa veszélyes mértékben a geomechanikai
tulajdonságokat. A hőhatás nem befolyásolhatja a földtani gát kedvező ásvány-kőzettani, geokémiai,
hidrogeológiai tulajdonságait.
A földtani környezet geodinamikai folyamatai (szeizmikus, tektonikus, vulkanikus események) ne
veszélyeztessék a nagy aktivitású hulladék mélységi tárolója műszaki és földtani gátjainak mechanikai
állékonyságát.
A nagy aktivitású hulladék mélységi tárolója földtani környezetében ne legyenek olyan természetes üregek
(nyitott kőzethasadék, karszt- vagy más eredetű barlang) vagy mesterséges üregek és műtárgyak (különösen
felhagyott vagy működő bánya, pince, el nem tömedékelt mélyfúrás), amelyek kedvezőtlenül hathatnak
a geomechanikai stabilitásra, segíthetik a radioaktív szennyeződés terjedését, és megnehezítik a földtani
modellezést.
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3. melléklet a 33/2013. (VI. 21.) NFM rendelethez
Kis és közepes aktivitású hulladék mélységi tárolója telepítésénél figyelembe veendő
különleges földtani követelmények
1.
2.
3.
4.

Kis és közepes aktivitású hulladék mélységi tárolója telepítésének földtani követelményei azonosak a nagy
radioaktivitású hulladék tárolójánál leírtakkal a 2–4. pontban foglalt eltérésekkel.
A létesítést nem kell megelőznie ötéves in situ vizsgálati és megfigyelési időszaknak, de a földtani kutatás
során létesített kutatóobjektumok egy részét megfigyelő állomássá kell kiképezni.
A telephely földtani környezetének stabilitása az elhelyezendő radioaktív izotópok felezési ideje
függvényében hatszáz éves időtávlatban vizsgálandó és bizonyítandó.
A befogadó kőzetet nem kell vizsgálni a 2. melléklet 9. pontjában előírtak szerint.

4. melléklet a 33/2013. (VI. 21.) NFM rendelethez
Kis és közepes radioaktivitású hulladék felszíni és felszín közeli tárolója telepítésénél
figyelembe veendő különleges földtani követelmények
1.

2.

3.
4.
5.

Hulladéktároló nem létesülhet meredek (>15° szilárd alkotó kőzet és >5° laza alkotó kőzet esetében), vagy
erősen tagolt felszínű, vagy erózió-, csuszamlás-, kúszás-, árvíz- és üledéklerakódás-veszélyes területen,
negatív domborzati formaelemen, karsztosodott vagy karsztosodásra hajlamos képződmények felett.
A hulladéktároló nem létesülhet felszín alatti természetes és mesterséges üreg, bánya, rekultiválatlan
mélyfúrás és más műtárgy feletti térszínen, valamint geomechanikai hatásterületén; kis teherbírású,
folyósodásra hajlamos üledék és térfogatváltozó agyag, tőzeg és anhidrit felett.
A hulladéktároló olyan pozitív domborzati formán települjön, ahol a maximális talajvízszint a műszaki
védelem legalsó szintje alatt legalább öt méterrel húzódik.
A földtani környezet hidrogeológiai alkalmasságának feltétele, hogy az esetlegesen kiszabaduló radioaktív
izotópok felszínre jutását leszálló vízáramlás gátolja.
A telephely földtani környezetének stabilitás-vizsgálatakor kiemelt figyelmet kell fordítani az éghajlati,
vízrajzi, geomorfológiai, talajmechanikai, tektonikai és szeizmikus, időben változó folyamatokra, és ezeket
hatszáz év időtartamra kell prognosztizálni.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1352/2013. (VI. 21.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 1. számú melléklet 8. sorában a „626” szövegrész helyébe a „629” szöveg lép.
2. A Korm. határozat 1. számú melléklet 10. sorában az „5 606” szövegrész helyébe az „5 609” szöveg lép.
3. A Korm. határozat 2. számú melléklet 78. sorában a „85” szövegrész helyébe a „80” szöveg lép.
4. A Korm. határozat 2. számú melléklet 93. sorában a „70 758” szövegrész helyébe a „70 753” szöveg lép.
5. Ez a határozat 2014. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1353/2013. (VI. 21.) Korm. határozata
a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról
1. A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat 3. melléklete a „Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács” megjelölésű sort
követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:
(Testület neve

A kivétel oka

Felelős miniszter)

„Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Szakbizottság

atomenergia biztonsága

NFM

az Országos Atomenergia Hivatal
munkáját segítő Tudományos
Tanács

atomenergia biztonsága

NFM”

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 86/2013. (VI. 21.) ME határozata
a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi
megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya
alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló
Belső Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külügyminisztert, vagy az általa kijelölt személyt a tagállamok kormányainak a Tanács
keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és
az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó
pénzügyi támogatás elosztásáról szóló Belső Megállapodás bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával
történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
3. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a szerződés
szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség 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 érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

