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II. Törvények

2013. évi CXII. törvény
a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról*

1. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

1. § (1) A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Nbjt.) 46.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külföldi ítélet érvénye elismerésének alapjául szolgáló értesítéseket, illetve a  szabadságvesztés büntetés, 
a szabadságelvonással járó intézkedés, a vagyonelkobzás vagy az elkobzás, valamint az elektronikus adat végleges 
hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának átadása iránti külföldi megkereséseket az  igazságügyért felelős 
miniszter fogadja, és ha a  2.  § nem zárja ki annak teljesítését, megküldi a  bíróságnak. Annak vizsgálatára, hogy 
a szabadságvesztés büntetés, a szabadságelvonással járó intézkedés, a vagyonelkobzás vagy az elkobzás, valamint 
az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának e  törvény szerinti feltételei fennállnak-e, 
a Fővárosi Törvényszéknek van hatásköre és illetékessége.”

 (2) Az Nbjt. 46. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  külföldi ítélet érvényének elismerésére annak a  törvényszéknek van hatásköre és illetékessége, amelynek 
területén a  terhelt lakó- vagy tartózkodási helye található. Ha a  terhelt Magyarországon lakó- vagy tartózkodási 
hellyel nem rendelkezik, az  eljárásra a  terhelt utolsó ismert magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszéknek van hatásköre és illetékessége. Ha az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság nem 
állapítható meg, az eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozik.”

 (3) Az Nbjt. VII. Fejezet 1. Címe a következő 84/A. §-sal egészül ki:
„84/A.  § E  törvénynek a  büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a  Módtv. 
hatálybalépését követően a bírósághoz érkezett ügyekben kell alkalmazni.”

2. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

2. § (1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a  továbbiakban: Be.) 16.  § (1)  bekezdés k) és l)  pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(A törvényszék hatáskörébe tartoznak)
„k) az 554/B. § b) pontja szerinti korrupciós bűncselekmények az ott meghatározott esetekben;
l) a hivatali visszaélés (Btk. 305. §);”

 (2) A Be. 16. § (1) bekezdés r) és s) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A törvényszék hatáskörébe tartoznak)
„r) a különösen jelentős értékre elkövetett lopás [Btk. 370. § (6) bekezdés a) pont], a különösen jelentős kárt okozó 
rongálás [Btk. 371.  § (6)  bekezdés], a  különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás [Btk. 372.  § (6)  bekezdés 
a)  pont], a  különösen jelentős kárt okozó csalás [Btk. 373.  § (6)  bekezdés a)  pont], különösen jelentős kárt okozó 
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás [Btk. 375.  § (4)  bekezdés a)  pont és (5)  bekezdés], 
a  különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés [Btk. 376.  § (6)  bekezdés a)  pont], a  különösen nagy 
vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés [Btk. 377. § (2) bekezdés], a különösen jelentős értékre 
elkövetett orgazdaság [Btk. 379. § (6) bekezdés a) pont];
s) a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése [Btk. 385. § 
(4)  bekezdés c)  pont], a  különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 388.  § 
(3) bekezdés c) pont];”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) A Be. 64/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64/A. § (1) A büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni a következő esetekben:
a) ha a terhelt előzetes letartóztatásban van,
b) a kiskorú sértett sérelmére elkövetett, az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmény (Btk. XV. Fejezet) 
miatt, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény (Btk. XIX. Fejezet) miatt, a gyermekek érdekét 
sértő és a család elleni bűncselekmény (Btk. XX. Fejezet) miatt vagy más, személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt, 
ha a kiskorú sértett érdeke – így különösen akkor, ha a sértett testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését a bűncselekmény 
jelentősen veszélyeztette, illetve ha a terhelt az eljárás lefolytatásakor is ellátja a sértett nevelését, felügyeletét vagy 
gondozását, vagy egyébként is a sértett környezetében él – a büntetőeljárás mielőbbi befejezését indokolja,
c) a megismételt eljárásban (XVI. Fejezet),
d) ha a terhelttel szemben távoltartást rendeltek el (138/A. § és 138/B. §), ha a terhelt mentelmi jogát, illetve diplomáciai 
vagy a  nemzetközi jogon alapuló más mentességét felfüggesztették (XXVIII. Fejezet), kiemelt jelentőségű ügyben 
(XXVIII/A. Fejezet), a 408. § (1) bekezdés e) pontja alapján előterjesztett perújítási indítvány alapján elrendelt perújítási 
eljárásban, továbbá az Országos Bírósági Hivatal elnökének határozata vagy a bíróság elnökének rendelkezése alapján.
(2) Az  eljárás soron kívüli lefolytatása során az  (1)  bekezdés szerinti sorrendet kell figyelembe venni azzal, hogy 
a d) pontban meghatározott eljárások lefolytatásának sorrendjét az ügyek érkezésének időpontja határozza meg.”

 (4) A Be. 132. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  terhelt az  előzetes letartóztatás (3)  bekezdés szerinti megszűnését követően elrendelt lakhelyelhagyási 
tilalom, illetve házi őrizet szabályait megszegi, az  előzetes letartóztatása ismét elrendelhető. A  lakhelyelhagyási 
tilalom, illetve a  házi őrizet szabályai megszegésének minősül az  is, ha a  terhelt a  mozgását nyomon követő 
technikai eszköz működését akadályozza. Ebben az esetben az előzetes letartóztatás (3) bekezdés szerinti tartamát 
az előzetes letartóztatás ismételt elrendelésének napjától kell számítani.”

 (5) A Be. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróságnak, az ügyésznek, illetve a nyomozó hatóságnak arra kell törekednie, hogy az előzetes letartóztatás 
a lehető legrövidebb ideig tartson.”

 (6) A Be. 138. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bíróság rendelkezhet úgy, hogy a házi őrizet előírásainak megtartását a rendőrség – a terhelt hozzájárulásával – 
a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is ellenőrizze. Nincs szükség a terhelt hozzájárulására, ha a házi 
őrizetet a bíróság a terhelt előzetes letartóztatásának a 132. § (3) bekezdése szerinti megszűnését követően rendelte el. 
A házi őrizet előírásai megtartásának ellenőrzéséről külön jogszabály rendelkezik.”

 (7) A Be. 554/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„554/C. § Az eljárás soronkívüliségét az eljárás minden részvevője a saját eszközeivel köteles biztosítani.”

 (8) A Be. „Hatálybalépés” alcíme a következő 606/A. §-sal egészül ki:
„606/A.  § E  törvénynek a  büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 16. § (1) bekezdés k), l), r) és 
s) pontját a Módtv. hatálybalépését követően a bírósághoz érkezett ügyekben kell alkalmazni.”

3. §  Hatályát veszti a Be.
a) 138/B. § (5) bekezdése,
b) 403. § (2) bekezdése,
c) 411. § (4) bekezdése,
d) 552. § (3) bekezdése,
e) 554/B. § f ) pontja.

3. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló  
2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

4. § (1) A  bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § (1) E  törvénynek a  büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a  Módtv. 
hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.
(2) Az  Egri Törvényszék és az  Egri Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok határozata ellen 
a Módtv. hatálybalépését követően előterjesztett jogorvoslatot a Debreceni Ítélőtábla bírálja el.
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(3) A Szolnoki Törvényszék és a Szolnoki Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok határozata ellen 
a Módtv. hatálybalépését követően előterjesztett jogorvoslatot a Szegedi Ítélőtábla bírálja el.”

 (2) A  bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti 
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása

5. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről 
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CCXXIII. törvény) 6. § 
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Be. 16. § (1) bekezdése alkalmazásában a törvényszék hatáskörébe tartoznak az 1978. évi IV. törvény szerinti következő 
bűncselekmények is:]
„h) a hivatali visszaélés (1978. évi IV. törvény 225. §);”

 (2) A 2012. évi CCXXIII. törvény 6. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Be. 16. § (1) bekezdése alkalmazásában a törvényszék hatáskörébe tartoznak az 1978. évi IV. törvény szerinti következő 
bűncselekmények is:]
„k) a Be. 554/B. § b) pontjában meghatározott közélet tisztasága elleni bűncselekmények;”

 (3) A 2012. évi CCXXIII. törvény 6. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Be. 16. § (1) bekezdése alkalmazásában a törvényszék hatáskörébe tartoznak az 1978. évi IV. törvény szerinti következő 
bűncselekmények is:]
„n) a  különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259.  § 
(2)  bekezdés b)  pont], a  különösen nagy vagy a  különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó közérdekű üzem 
működésének megzavarása [1978. évi IV. törvény 260.  § (3) és (4)  bekezdés], a  különösen nagy vagy a  különösen 
jelentős kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény [1978. évi IV. törvény 300/C.  § 
(4)  bekezdés b) és c)  pont], a  különösen nagy és a  különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési 
csalás és az  ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési 
kötelezettség elmulasztása [1978. évi IV. törvény 310. § (4) bekezdés a) pont, (5) bekezdés a) pont és az így minősülő 
(6)  bekezdés, 310/A.  §], a  különösen jelentős kárt okozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés [1978. 
évi IV. törvény 313/C. § (6) bekezdés a) pont és (8) bekezdés], a különösen jelentős értékre elkövetett lopás [1978. 
évi IV. törvény 316. § (7) bekezdés a) pont], a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás [1978. évi IV. törvény 
317.  § (7)  bekezdés a)  pont], a  különösen jelentős kárt okozó csalás [1978. évi IV. törvény 318.  § (7)  bekezdés 
a)  pont], a  különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés [1978. évi IV. törvény 319.  § (3)  bekezdés 
d)  pont], a  különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés [1978. évi IV. törvény 
320. § (2) bekezdés], a különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás [1978. évi IV. törvény 321. § 
(4)  bekezdés b)  pont], a  különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás [1978. évi IV. törvény 
322.  § (3)  bekezdés a)  pont], a  különösen jelentős kárt okozó rongálás [1978. évi IV. törvény 324.  § (6)  bekezdés], 
a különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság [1978. évi IV. törvény 326. § (6) bekezdés a) pont], a különösen 
jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése [1978. évi IV. törvény 
329/A.  § (4)  bekezdés b)  pont] és a  különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó iparjogvédelmi jogok megsértése 
[1978. évi IV. törvény 329/D. § (3) bekezdés b) pont];”

 (4) A 2012. évi CCXXIII. törvény 14. alcíme a következő 320/A. §-sal egészül ki:
„320/A.  § E  törvénynek a  büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a  Módtv. 
hatálybalépését követően a bírósághoz érkezett ügyekben kell alkalmazni.”

5. Záró rendelkezések

6. §  Ez a törvény 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2013. évi CXII. törvényhez
„2. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

Az ítélőtáblák illetékességi területe

1. FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA

Budapest főváros Fejér megye Nógrád megye

Pest megye   
2. SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA

Csongrád megye 
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Bács-Kiskun megye Békés megye

3. PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA

Baranya megye Somogy megye Tolna megye

Zala megye   
4. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Heves megye   
5. GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA

Győr-Moson-Sopron megye Komárom-Esztergom megye Vas megye

Veszprém megye”   

2013. évi CXIII. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról*

1. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 6. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„16. közigazgatási gyakorlatnak kell tekinteni a  közigazgatási szervnél, illetve annak jogelőd szervénél közszolgálati 
jogviszonyban, államigazgatási munkaviszonyban töltött időt tekintet nélkül arra, hogy a  jogviszony folyamatosan 
fennállt-e vagy sem; a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél szerzett gyakorlatot; továbbá a 247. § (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában 
– jogi előadói vagy más jogi munkakörben megszerzett joggyakorlat kivételével – a  jogi szakvizsga megtételéhez 
szükséges joggyakorlati időt is;”

2. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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2013. évi CXIV. törvény
a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további 
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról*

1. § (1) A  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a  továbbiakban: Vgt.) 44/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
ingatlantulajdonosok közül a  természetes személy ingatlantulajdonos részére a  Vgt. 44/C.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott közszolgáltatás tekintetében a  Vgt. 44/D.  § szerint megállapított számlában meghatározott 
fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített 
szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb 
számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

 (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj:
a) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy ingatlantulajdonosra vonatkozó 

közszolgáltatási díj függetlenül attól, hogy alkalmazták-e 2013. január 31-én az adott ingatlantulajdonosra, 
vagy – ha önkormányzati díjrendelet nem alkotott – a szolgáltató által az adott településen a közszolgáltatási 
szerződésben megállapított, 2013. január 31-én alkalmazott szolgál tatási egységre jutó fizetendő összeg 
(beleértve az alapdíjat),

b) a  tevékenységüket 2013. január 31-ét követően megkezdő szolgáltatók esetén az  önkor mányzati 
rendeletben megállapított közszolgáltatási díj, vagy az  önkormányzat és a  közszolgáltatók között  
2013. január 31-én hatályban lévő közszolgáltatási szerződések közül az  azokban rögzített legalacsonyabb, 
szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat).

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjmérséklés az önkormányzati díjrendelet szerinti kedvez mény, mentesség vagy 
ingyenesség esetén alkalmazandó díjkompenzáció összegét nem növeli.

2. § (1) Társasházat és lakásszövetkezetet az  1.  §-ban meghatározott díjcsökkentés a  társasházban, illetve 
lakásszövetkezetben az ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek vonatkozá sában illeti meg.

 (2) A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás alapdíjának és ürítési díjának megállapítása 
céljából a  társasház, illetve a  lakásszövetkezet írásban tájékoztatja a  köz szolgáltatót az  ingatlantulajdonnal 
rendelkező természetes személyek és más ingatlantulajdonosok társasházon, illetve lakásszövetkezeten belüli 
megoszlásáról. A  közszolgáltató a  tájékoztatás kézhezvételét követő hónapban esedékes számlájában érvényesíti 
az ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyeket e rendelkezés alapján megillető díjcsökkenést.

 (3) Vita esetén az  ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyeket megillető alapdíj-csökkenést az  ingatlan-
nyilvántartásból megismerhető tulajdoni hányadok aránya alapján kell megállapítani.

 (4) Amennyiben 2013. július 1. után az  ürítési díj vonatkozásában a  társasház, illetve a  lakásszövetkezet 
a  (2)  bekezdésben szabályozottaktól eltérően a  szennyvíztárolóba vezetett szennyvíz mennyisége alapján kívánja 
a  díjcsökkenést a  közszolgáltatóval szemben érvényesíteni, úgy a  szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg 
írásban tájékoztatja a  közszolgáltatót arról, hogy a  díjcsökkentés hatálybalépése, illetve az  utolsó ürítés óta 
az  ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek és más ingatlantulajdonosok összességében mekkora 
mennyiséggel terhelték az  ürítendő szennyvíztárolót. A  közszolgáltató az  esedékes számlában érvényesíti 
az ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyeket az 1. § alapján megillető díjcsökkenést.

 (5) A  (4)  bekezdés alkalmazása esetén az  ingatlantulajdonosok a  fogyasztásmérők megfelelő időközönkénti 
leolvasásával és a  mérés nélkül bevezetett vizek mennyiségének számításokkal alátámasztott meghatározásával 
adatszolgáltatást teljesítenek társasház, illetve a  lakásszövetkezet felé. A  társasház, illetve a  lakásszövetkezet 
összesíti az ingatlantulajdonosok által közölt adatokat, és átadja azt a közszolgáltató részére.

 (6) Amennyiben az  összesített adatokat, különösen a  természetes személy, illetve más ingatlan tulajdonosok által 
a  szennyvíztárolóba vezetett vízmennyiségeket a  közszolgáltató vitatja, úgy valamennyi ingatlan vonatkozásában 
– a  csatlakozó szennyvízhálózat ellenőrzése és a  fogyasztás mérők leolvasása útján – jogosult megismerni 
a szennyvízkezelő létesítménybe vezetett közműves ivóvíz- és egyéb vízmennyiséget.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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3. § (1) A  közszolgáltató a  szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az  alapdíjat), valamint az  1.  § 
(1)  bekezdésben foglaltak teljesüléséről részletes írásbeli tájékoztatást nyújt a  természetes személy 
ingatlantulajdonosok, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére.

 (2) A  közszolgáltatást igénybe vevő társasház vagy lakásszövetkezet a  társasházban, illetve lakásszövetkezetben lakó 
természetes személy ingatlantulajdonost az  1.  §-ban meghatározott díjtétel alapján a  díjcsökkentés összegéről 
tájékoztatja.

4. §  Költségvetési szerv, valamint más tulajdonában álló ingatlant – a  lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti – lakásbérleti jogviszony keretében bérlő 
természetes személy esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás díját 
a természetes személy ingatlantulajdonosra irányadó szabályok szerint kell alkalmazni.

5. § (1) A  természetes személy ingatlantulajdonos részére megállapított díjak alkalmazásával és az  azokra vonatkozó 
tájékoztatással összefüggő rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

 (2) A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére feljogosított közszolgáltató (a  továbbiakban: 
szolgáltató) a  tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a  fogyasztóvédelmi hatóságnak 
az  e  törvényben foglalt előírások teljesülését. A  szolgáltató az  igazolást első alkalommal 2013. szeptember 15-ig 
köteles teljesíteni.

6. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–5. § és a 16–17. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

7. §  A 14. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. § (1) Az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 3.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  rábízott állami vagyon felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
tulajdonosi joggyakorlóként:
a) ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.),
b) törvényben kijelölt személy vagy
c) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által rendeletben kijelölt személy
gyakorolja.”

 (2) A Vtv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter e törvény felhatalmazása alapján – a 2. §-ban meghatározott célok hatékonyabb elérése érdekében, 
miniszteri rendeletben, az  ott meghatározott állami vagyoni kör tekintetében, meghatározott időtartamra – 
e  törvény keretei között, a  joggyakorlás egyes szabályainak meghatározásával – az  államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességének, illetve azok meghatározott részének gyakorlóját az Áht. szerinti központi 
költségvetési szervek, ezek intézménye, továbbá a  100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaságok közül 
kijelölheti.”

9. §  A Vtv. I. fejezete a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az e törvény anyagi és eljárási szabályainak megsértésével kötött szerződés semmis.”

10. § (1) A Vtv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állami vagyonnal a  tulajdonosi joggyakorló maga gazdálkodik, vagy szerződés – így különösen bérlet, 
haszonbérlet, megbízás – alapján hasznosításra átengedi, illetőleg vagyon kezelésbe, haszonélvezetbe adja.”

 (2) A Vtv. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tulajdonosi joggyakorló és a  vagyonkezelő a  vagyon hasznosítására csak olyan szerződést köthet, amely  
– az  állami vagyon megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb hasznosítását szem 
előtt tartva – az állam számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján a lehető legkedvezőbb.”

 (3) A Vtv. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Állami vagyon hasznosítását biztosító szerződés megkötésére kiírt pályázati eljárás eredményeként a szerződés 
a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg.”
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11. § (1) A Vtv. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  vagyonkezelő köteles a  vagyontárgy állagának megóvásáról, jó karbantartásáról, működtetéséről 
gondoskodni, továbbá – a központi költségvetési szervek kivételével – díjat fizetni, jogszabályban és szerződésben 
előírt más kötelezettségét teljesíteni, valamint a  vagyontárgyat jogszabályban vagy szerződésben meghatározott 
célnak megfelelően használni. Amennyiben a vagyonkezelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a tulajdonosi 
joggyakorló jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.”

 (2) A Vtv. 27. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  vagyonkezelő a  vagyonkezelt eszközökkel kapcsolatban köteles a  tulajdonosi joggyakorlóval egyeztetett 
számviteli politikájában meghatározott módon értékcsökke nést elszámolni.
(7) A vagyonkezelő – a központi költségvetési szervek kivételével – a vagyonkezelt eszközök értékének megőrzéséről 
legalább a  vagyonkezelt eszközök elszámolt érték csökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni 
(visszapótlási kötelezettség), valamint e célra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben céltartalékot képezni.
(8) Az  alapfeladatként vagy főtevékenységként közfeladatot ellátó vagyonkezelő a  visszapótlási kötelezettség 
teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül.
(9) A visszapótlási kötelezettség módját és mértékét, a visszapótlási kötelezettség alóli (8) bekezdés szerinti felmentés 
tényét, a céltartalék képzésének és felhasználásának rendjét, részletes tartalmát a vagyonkezelési szerződésben kell 
rögzíteni.”

12. § (1) A Vtv. 69/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami vállalatok átalakulásakor a jogutód gazdasági társaság tulajdonába kerülő, vagy a vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 26.  § (1)  bekezdésében meghatározott vagyonkezelő nyilvántartásában szereplő 
vagyonelemek jogi helyzetének rendezése érdekében az  MNV Zrt. jogosult az  állami vállalat átalakulásával 
létrejött gazdasági társasággal vagy a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdésében 
meghatározott gazdasági társasággal (e § alkalmazásában együttesen vagy külön-külön: gazdasági társaság) 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződésben megállapítani azon vagyonelemek körét, amelyek 
átalakulás, illetve tulajdonjog rendezés jogcímen a  gazdasági társaság tulajdonába, illetve az  állam tulajdonába 
kerülnek, tekintet nélkül arra, hogy a  szerződés megkötésének időpontjában az  érintett ingatlan az  ingatlan-
nyilvántartás vagy a  gazdasági társaság nyilvántartása szerint állami tulajdonban vagy a  gazdasági társaság 
tulajdonában van, és nincs a  földhivatali nyilvántartás szerint harmadik személy tulajdonában, feltéve, hogy 
a gazdasági társaság a szerződéskötéskor legalább többségi állami tulajdonban van.”

 (2) A Vtv. 69/A. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MNV Zrt. és a  gazdasági társaság az  (1)  bekezdés szerinti szerződésben rendelkeznek az  elszámolásról. 
Az  elszámolás történhet olyan módon, hogy a  gazdasági társaság az  állami tulajdonba kerülő eszközöket 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 36. § (2) bekezdés e) pontja alapján a tőketartalék 
terhére, a gazdasági társaság tulajdonába kerülő vagyonelemeket pedig az Sztv. 36. § (1) bekezdés f ) pontja szerint 
a tőketartalék javára számolja el. Ebben az esetben az MNV Zrt.-nél az eszközök nyilvántartásba történő kivezetése 
vagy bevezetése az induló tőke módosításaként is elszámolható.
(5) Az MNV Zrt. – annak érdekében, hogy a  jogügylet számviteli elszámolása a gazdasági társaság vagyonában ne 
eredményezzen vagyonvesztést – jogosult a gazdasági társaság visszapótlási kötelezettségét elengedni, a visszapótlási 
kötelezett ségből származó követelést a  gazdasági társasság javára nem pénzbeli hozzájárulásként rendelkezésre 
bocsátani vagy az elszámolásról egyéb módon rendelkezni.  A jogügylet és az annak végrehajtására irányuló eljárások 
(így különösen az  ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, telekalakítás, más célú hasznosítási eljárás) adó-, illeték-, díj-, 
valamint járulékmentesek és nem minősülnek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.  törvény alapján 
termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak, a  megállapodás esetleges egyéb költségei az  MNV Zrt.-vel 
szerződő gazdasági társaságot terhelik.”

13. §  A Vtv. 24. § (5) bekezdésében „az MNV Zrt.-vel” szövegrészek helyébe „a tulajdonosi joggyakorlóval” szöveg lép, a Vtv. 
25.  § (2)  bekezdésében, 25/A.  § (1)–(3)  bekezdésében, a Vtv. 27.  § (1)  bekezdésében és a  33.  § (1)  bekezdésében 
az „MNV Zrt.” szövegrészek helyébe „a tulajdonosi joggyakorló” szöveg lép.

14. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  vagyonkezelőt e  törvény erejénél fogva változatlan feltételekkel megilleti a  vagyonkezelői jog mindazon 
vagyonelemre, amely a  vagyonkezelésében lévő vagyonból bármely módon – így különösen kitermelés, 
bontás, megosztás útján – újonnan jön létre, feltéve hogy az  újonnan létrejövő vagyonelem és a  vagyonkezelő 
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vagyonkezelésében lévő vagyonelem tulajdonosa megegyezik. A  felek eltérő megállapodásának hiányában 
a vagyonkezelői jog e törvény erejénél fogva kiterjed arra a vagyonelemre is – ideértve a tartozékot és az alkotórészt 
is –, amely a vagyonkezelői jogviszony fennállása alatt válik a vagyon részévé.”

 (2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha a vagyonkezelő törvényi kijelölése nem egyedileg, hanem az érintett vagyoni kör megjelölésével határozza 
meg a kijelölt személy vagyonkezelésébe kerülő nemzeti vagyont, az a vagyonkezelő, aki az érintett vagyoni körre 
vonatkozóan már rendelkezik vagyonkezelési szerződéssel, köteles írásbeli nyilatkozattal bejelenteni a  tulajdonosi 
joggyakorló felé a  fennálló vagyonkezelési szerződése hatálya alá került, a  nemzeti vagyon körébe tartozó új 
vagyonelemet. A  vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére – újabb szerződés megkötése nélkül – 
a vagyonkezelő egyoldalú nyilatkozatát tartalmazó kérelme alapján kerülhet sor.”

15. § (1) A  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kstv.) 5. alcíme a  következő 
10/A. és 10/B. §-sal egészül ki:
„10/A.  § A  természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok és természetes személy 
tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok esetében a  közszolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy 
az  alacsonyabb legyen a  2012. december 31-én alkalmazott közszolgáltatási díj 90%-nál és a  2013. június 30-án 
alkalmazott közszolgáltatás díj 90%-nál.
10/B. § (1) A közszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével 
vagy átadásával egyidejűleg részletes írásbeli tájékoztatást nyújt a  természetes személy ingatlantulajdonosok, 
illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére arról, hogy a  rezsicsökkentés következtében a 2013. június 30-án 
jogszerűen alkalmazott díjához viszonyítva a közszolgáltatás díja mennyivel csökkent.
(2) A közszolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak 
az (1) bekezdésben foglalt előírások teljesülését.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt rendelkezések a  fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 
fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

 (2) A Kstv. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § Az  ellátásért felelős önkormányzat a  közszolgáltatási díjakat tartalmazó rendeletét felülvizsgálja és szükség 
szerint módosítja annak érdekében, hogy az 2013. július 1-jén megfeleljen a 10/A. §-ban foglaltaknak és az e törvény 
végrehajtására vonatkozó jogszabályoknak.”

 (3) A  Kstv. 6.  § (2)  bekezdésében a  „tulajdonosának megrendelésére időszakonként” szövegrész helyébe 
a „tulajdonosának megrendelésére, kiszállási díj felszámítása nélkül, időszakonként” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti a Kstv.
a) 9. § (2) bekezdés f ) pontjában az „és a közszolgáltatás díján túl a külön kiszállás díját megfizetni,” szövegrész 

és a
b) 10. § (3) bekezdése.

16. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 91. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép, és a § a következő (2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az  alapdíjat) nem haladhatja meg  
a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.
(2a) A  közszolgáltató a  tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a  fogyasztóvédelmi 
hatóságnak a (2), (2b), (5) és az (5a) bekezdésben foglalt előírások teljesülését.
(2b) A  közszolgáltató részéről a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszegésének minősül, ha  
a  (2) és (5)  bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti. A  közszolgáltató a  fogyasztóvédelmi 
hatóság által megállapított szerződés szegése esetén minden érintett számlára vonatkozóan számlánként összesen  
10 000 forint kötbért köteles fizetni a szerződésszegéssel érintett természetes személynek.
(2c) A (2) bekezdés szempontjából alkalmazott díjnak
a) a települési önkormányzat rendeletében a természetes személy ingatlantulajdonosra megállapított teljes díj, vagy
b) ha a települési önkormányzati rendelet díjat nem állapított meg, akkor a 2012. április 14-én a közszolgáltatóval 
fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a  természetes személy ingatlantulajdonosokra 
vonatkozóan meghatározott díj összegé nek a díjfizetésre egyébként kötelezett lakosszámra eső értéke tekintendő.
(2d) Ha a szolgáltatási, illetve műszaki tartalom változása vagy a közszolgáltató döntése folytán a 2012. április 14-ét 
követően 2013. június 30-ig alkalmazott díj a  2012. április 14-én alkalmazott díjnál alacsonyabb, a  (2)  bekezdés 
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szerinti díj számításánál ezt – több alacsonyabb alkalmazott díj esetén a legalacsonyabbat – kell a számítás alapjául 
venni.
(3) A társasházat a (2) bekezdésben meghatározott díjcsökkentés a társasházat alkotó azon albetétek vonatkozásában 
illeti meg, amelyeket természetes személy ingatlanhasz náló használ. A  társasház évente írásban tájékoztatja 
a  közszolgáltatót a  természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók társasházon belüli 
megoszlásá ról. A közszolgáltató a tájékoztatás kézhezvételét követően kiállított, esedékes számlájá ban érvényesíti 
a  természetes személy ingatlanhasználók után a  társasházat e  rendel kezés alapján megillető díjcsökkenést. 
E  rendelkezés megfelelően alkalmazandó a  lakásszövetkezetre is. A  díjcsökkenést vita esetén a  közhiteles 
nyilvántartásból megis merhető, természetes és nem természetes személy tulajdonosok tulajdoni hányadainak 
egymáshoz viszonyított aránya alapján kell elszámolni.”

 (2) A Ht. 91. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  közszolgáltató a  kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kie melve feltüntetni 
a  rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az  elszámolt időszak vonatkozásában, 
valamint a 2013. július 1-je óta eltelt időszakban.
(5b) Az (5) bekezdésben foglalt rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi 
rendelkezés.”

 (3) A Ht. 91. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) E  § vonatkozásában a  költségvetési szervre és a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményre a  természetes személy ingatlanhasználóra irányadó 
szabályokat kell alkalmazni.
(7) A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatá rozott hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos 
rendeletében meghatározott – kedvezmények és mentességek nélküli – teljes közszolgáltatási díj legfeljebb  
4,2 százalékkal megemelt összegét.
(8) Ha a nem természetes személy ingatlantulajdonos vonatkozásában a települési önkormányzat 2012. december 
31-én külön díjat nem alkalmazott, a (7) bekezdés esetében közszolgáltatási díjnak
a) a települési önkormányzat rendeletében általánosan megállapított, vagy
b) a természetes személy ingatlantulajdonos által – kedvezmények és mentességek nélkül – fizetett
közszolgáltatási díjat kell tekinteni.
(9) 2013. évre vonatkozóan a  közszolgáltató a  felügyeleti díjat a  Hivatal részére díjfelügyeleti tevékenységéért 
szeptember 1. napjáig fizeti meg.”

 (4) A Ht. 91. §
a) (4) bekezdésében az „ingatlantulajdonost” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználót”,
b) (5) bekezdésében az „ingatlantulajdonosok” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználók”,
c) (13) bekezdésében a „47. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „47/A. § (2) bekezdése”
szöveg lép.

 (5) Hatályát veszti a Ht. 91. § (10)–(12) bekezdése.

17. § (1) A  rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a  továbbiakban: rezsitörvény) 1.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egyetemes szolgáltató a  kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mező ben kiemelve feltüntetni 
a  rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az  elszámolt időszak vonatkozásában, 
valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.”

 (2) A rezsitörvény 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egyetemes szolgáltató a  kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mező ben kiemelve feltüntetni 
a  rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az  elszámolt időszak vonatkozásában, 
valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.”

 (3) A rezsitörvény 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  távhőszolgáltató a  kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni 
a  rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás össze gét az  elszámolt időszak vonatkozásában, 
valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszak ban.”

 (4) A rezsitörvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a  továbbiakban: Vksztv.) 2.  § 15.  pontjában 
meghatározott lakossági felhasználók részére, valamint a  Vksztv. 64.  § (4)  bekezdésében meghatározott körben 
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lakossági díjon elszámolt felhasználásra, a  Vksztv. 2.  § 24.  pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás 
tekintetében a  számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az  alapdíjat)  
2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a  2013. január 
31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 
90%-át.”

 (5) A rezsitörvény 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :
„(3) A szolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés 
eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. július 
1-je óta eltelt időszakban.”

 (6) A rezsitörvény 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § Az  5.  §-ban meghatározott kötelezettség a  víziközmű-szolgáltatót, a  hulladékgaz dálkodási közszolgáltatót, 
valamint – a  közvetítésével nyújtott és az  általa kiszámlázott ivóvíz-szolgáltatás esetében – a  távhőszolgáltatót, 

a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában terheli.”

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

2013. évi CXV. törvény
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról*

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 64/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy az üzletszerű ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező természetes személyekről és 
az  arra jogosult, 64/C.  § (5)  bekezdése szerinti bejelentést tevő gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást 
vezet. A  nyilvántartás – az  (1a)  bekezdés a)−f )  pontjában meghatározottak kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba való bejegyzésre és törlésre irányuló eljárás során okirati bizonyításnak 
van helye.”

2. §  Az Lt. 64/D. §-a a következő (1a)−(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza:
a) a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy munkáltatójának megnevezését és székhelyét,
b) a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv megjelölését,
c) a  természetes személy szolgáltatási tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésének az  Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő azonosító számát, a bizonyítvány számát, a kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és 
időpontját,
d) a szolgáltató gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát,
e) a  szolgáltató gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén saját – nevét és 
lakóhelyét,
f ) szolgáltató gazdálkodó szervezet esetén a  szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező 
személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott nevét,
g) a nyilvántartásba vétel időpontját,
h) nyilvántartási számát.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-ei ülésnapján fogadta el.
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(1b) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatok – az  (1a)  bekezdés c)  pontjában foglaltak 
kivételével – nyilvánosak.
(1c) Az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat 
a nyilvántartásból való törlésig kezeli.”

2. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

3. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 4.  § (3)  bekezdése a  következő 
m) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:)
„m) az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi 
LXVII. törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenységet”
(folytathat.)

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

4. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti Stabilitás Megtakarítási 
Számláról származó jövedelemből levont adót és annak alapját a  kifizető – magánszemélyhez nem köthető 
kötelezettségként – bruttó módon a (2) bekezdés szerinti bevallásában vallja be.”

 (2) Az Art. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  adózót megillető költségvetési támogatás kiutalásának esedékességéről e  törvény melléklete vagy külön 
törvény rendelkezik. A  költségvetési támogatást az  igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban 
az  esedékességtől számított 30 napon belül, a  visszaigényelt általános forgalmi adót 75 napon belül kell kiutalni. 
Ha a  felszámolás alatt álló adózóval szemben ezen határidő alatt az  igényelt költségvetési támogatással 
összefüggésben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés indul, vagy van folyamatban, a  költségvetési 
támogatás kiutalásának határidejét az  ellenőrzés megállapításairól hozott határozat jogerőre emelkedésétől 
kell számítani. Ha az  adózó a  kiutalási igényét a  felszámolást, egyszerűsített felszámolást vagy a  végelszámolást, 
egyszerűsített végelszámolást lezáró adóbevallásban terjeszti elő, a  költségvetési támogatást felszámolás vagy 
végelszámolás esetén 60, egyszerűsített felszámolás vagy egyszerűsített végelszámolás esetén 45 napon belül 
kell kiutalni, amely határidőt a  lezáró adóbevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől kell 
számítani. Az  adóhatóság a  magánszemély jövedelemadó-bevallásában feltüntetett visszatérítendő adót, illetve 
költségvetési támogatást az  igény (bevallás) beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban az  adóévet 
követő év március 1-jétől utalja ki. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az erről 
szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidőt
a) ha az  adózó bevallásának, igénylésének kijavítását az  adóhatóság a  34.  § (6)  bekezdésének alkalmazásával 
rendelte el, az adóbevallás kijavításának napjától,
b) ha az  ellenőrzés befejezését az  adózó érdekkörében felmerült ok akadályozza vagy késlelteti, az  akadály 
megszűnésének napjától,
c) ha a  kiutalási igény jogosságának ellenőrzése az  igény (bevallás) beérkezésének napjától számított 30 napon 
belül megkezdődik, és az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírság kiszabására vagy elővezetésre kerül sor, 
az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv átadásának napjától
kell számítani.”

 (3) Az Art. 37. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A  (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  visszaigényelt általános forgalmi adót, feltéve, hogy az  adózó 
a  kiutalási igényét nem a  felszámolást (egyszerűsített felszámolást) vagy a  végelszámolást (egyszerűsített 
végelszámolást) lezáró adóbevallásban terjeszti elő, a  bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban 
az  esedékességtől számított 30 napon belül, ha a  visszaigényelhető adó összege az  1 millió forintot meghaladja, 
45  napon belül kell kiutalni, amennyiben az  adózó az  általános forgalmi adó áthárítására jogalapot teremtő 
minden  ügylet – melynek teljesítését tanúsító számla (számlák) alapján az  adott adómegállapítási időszakban 
adólevonási jogát gyakorolja – számlá(k)ban feltüntetett ellenértékének adót is tartalmazó összegét a  bevallás 
benyújtásának napjáig teljes mértékben megfizette vagy tartozása egészében más módon megszűnt, és a  feltétel 
fennállásáról az adózó a bevallásában nyilatkozik. Ha a felszámolás alatt álló adózóval szemben ezen határidő alatt 
az  igényelt költségvetési támogatással összefüggésben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés indul, 
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vagy van folyamatban, a  költségvetési támogatás kiutalásának határidejét az  ellenőrzés megállapításairól hozott 
határozat jogerőre emelkedésétől kell számítani. E  rendelkezés alkalmazása során az  ellenértéket megfizetettnek 
kell tekinteni, amennyiben abból kizárólag szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt történik 
a visszatartás.”

 (4) Az Art. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy [35. § (2) bekezdése] az adott adóra adótartozásánál 
nagyobb összeget fizetett be az  adóhatósághoz (a továbbiakban: túlfizetés), az  adóhatóság a  túlfizetés összegét 
az  adózó kérelmére az  adózó által megjelölt adószámlára számolja el. A  túlfizetés visszaigényléséhez való jog 
elévülését követően az  adóhatóság a  túlfizetés összegét hivatalból vagy kérelemre az  általa nyilvántartott, 
az  adózót terhelő más adótartozásra számolja el, vagy adótartozás hiányában azt hivatalból törli. Az  ugyanazon 
adóhatóságnál nyilvántartott, de téves adószámlára fizetett adót teljesítettnek kell tekinteni. A csőd-, felszámolási és 
végelszámolási eljárás kezdő napját, illetve amennyiben az adózót a csődeljárás elrendelését megelőzően ideiglenes 
fizetési haladék illeti meg, az  ideiglenes fizetési haladék kezdő időpontját megelőző napon fennálló túlfizetés, 
valamint a  jogutód nélkül megszűnt adózó adószámláján fennálló túlfizetés összegét az  adóhatóság hivatalból 
számolja el az általa nyilvántartott, az adózót terhelő adótartozásra.”

 (5) Az Art. 92. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Felszámolás alatt álló adózó esetében a  költségvetési támogatás kiutalását megelőző ellenőrzés határideje 
30 nap, ha a  visszaigényelt általános forgalmi adó összege az  1 millió forintot meghaladja és az  adózó a  37.  § 
(4a)  bekezdése szerinti nyilatkozatot tett, 45 nap, ha a  költségvetési támogatás kiutalását megelőző ellenőrzés 
általános forgalmi adóra is kiterjed és az adózó a 37. § (4a) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem tett, 75 nap.”

 (6) Az Art. a következő 199. §-sal egészül ki:
„199.  § Az  egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXV. törvénnyel (a továbbiakban: 
2013.  évi CXV. törvény) megállapított 37.  § (4)–(4a)  bekezdését, 43.  § (5)  bekezdését és 92.  § (2a)  bekezdését 
a 2013. évi CXV. törvény hatálybalépését követően benyújtott költségvetési támogatás, illetve túlfizetés kiutalására 
vonatkozó kérelmekre kell alkalmazni.”

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

5. §  A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 54.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az  üzletszerű társasházkezelői vagy az  üzletszerű ingatlankezelői 
tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről 
nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás – a  (3a)  bekezdés a)−f )  pontjában meghatározottak kivételével – közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül. A  nyilvántartásba való bejegyzésre és törlésre irányuló eljárás során okirati 
bizonyításnak van helye.”

6. §  A Tt. 54. §-a a következő (3a)−(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3) bekezdés szerinti nyilvántartás – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza:
a) a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy munkáltatójának megnevezését és székhelyét,
b) a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv megjelölését,
c) a  természetes személy szolgáltatási tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésének az  Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő azonosító számát, a bizonyítvány számát, a kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és 
időpontját,
d) a szolgáltató gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát,
e) a  szolgáltató gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén saját – nevét és 
lakóhelyét,
f ) szolgáltató gazdálkodó szervezet esetén a  szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező 
személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott nevét,
g) a nyilvántartásba vétel időpontját,
h) nyilvántartási számát.
(3b) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatok – a  (3a)  bekezdés c)  pontjában foglaltak 
kivételével – nyilvánosak.
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(3c) Az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat 
a nyilvántartásból való törlésig kezeli.”

5. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

7. §  A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
(Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, a 4. és 5. § szerinti esetekben, az alábbi közérdekű célokra 
lehetséges:)
„r) az Országgyűlés munkáját segítő hivatali szervezet elhelyezése.”

8. § (1) A Kstv. 4. § (1) bekezdés m) pontja a következő md) alponttal egészül ki:
(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:
környezetvédelem céljából, ha)
„md) sűrűn beépített nagyvárosias lakóterület levegőszennyezettségének és zajterhelésének csökkentése céljából 
zöldterület kialakítása”
(érdekében szükséges,)

 (2) A Kstv. 4. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:)
„o) a 2. § r) pontja szerinti célból az Országgyűlés Hivatalának lakóingatlannak nem minősülő ingatlanban történő 
elhelyezése érdekében.”

 (3) A Kstv. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell alkalmazni)
„a) a 3. § (1) bekezdés d) pontját e paragrafus (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontja, k) pont ka) alpontja, o) pontja, 
valamint törvényben vagy kormányrendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek 
minősített beruházások esetében,”

9. §  A Kstv. 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  4.  § (1)  bekezdés m)  pont md)  alpontja szerinti célból történő kisajátításhoz a  környezetvédelmi hatóság 
véleményének a beszerzése szükséges.”

10. §  A Kstv. a 40. §-t követően a következő alcímmel és 40/A−40/E. §-sal egészül ki:
„Előzetes eljárás
40/A.  § (1) Aki e  törvény szerint kisajátítást kérő lehet (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: kérelmező), 
kérheti a  kisajátítási hatóságtól a  kisajátítás jogalapjának és a  kisajátítási kártalanítás összegének előzetes 
megállapítását. Az  eljárásnak (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: előzetes eljárás) akkor van helye, 
ha a  kérelmező tulajdonát képező ingatlan (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: érintett ingatlan) 
tulajdonjogát érintően más személy (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) a kérelmezővel szemben 
pert indított.
(2) Az  előzetes eljárás tárgya kizárólag annak vizsgálata, hogy az  előzetes eljárás idején fennálló körülmények 
alapján az érintett ingatlan tekintetében
a) a kisajátítás jogalapja fennállna-e, és
b) a jogalap fennállása esetén a kisajátítási kártalanítás – a járulékos költségeket ide nem értve – mekkora összegű 
lenne.
(3) Az előzetes eljárásban úgy kell eljárni, mintha az érintett ingatlan az igénylő tulajdonában állna.
(4) A  kérelmezőnek az  egész ingatlan kisajátítását kell kérnie és a  kisajátítási hatóság ennek alapján vizsgálja 
a kisajátítás jogalapjának a fennállását és a kártalanítás összegének nagyságát.
(5) Az  előzetes eljárásra (ideértve a  bírósági felülvizsgálatot is) – az  eljárás tárgyából értelemszerűen következő, 
valamint az ezen alcímben kiemelt eltérésekkel – e törvénynek a kisajátításra vonatkozó általános rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.
40/B. § (1) Az előzetes eljárásban a 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni.
(2) Az előzetes eljárásban ügyfél kizárólag a kérelmező és az igénylő.
(3) A kérelmet írásban, formanyomtatvány alkalmazása nélkül kell benyújtani.
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(4) A  kérelemben meg kell jelölni azt is, hogy annak célja a  kisajátítás jogalapjának és a  kártalanítás összegének 
előzetes megállapítása. A kérelemhez mellékelni kell a tulajdoni per megindítását igazoló iratot is, valamint meg kell 
jelölni az igénylő nevét, lakcímét (székhelyét) is.
(5) Az  előzetes eljárás megindításától kezdve az  érintett ingatlanon építési tilalom áll fenn. Az  építési tilalom 
a  kérelmezőre nem vonatkozik, feltéve, hogy az  érintett ingatlanon való építkezésének egyéb akadálya nincs. 
Az  építési tilalmat az  ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni, eziránt a  kisajátítási hatóság az  előzetes eljárásra 
irányuló kérelem beérkezését követő nyolc napon belül – a  kérelmező és az  igénylő nevét, címét (székhelyét) is 
megjelölő végzésével – megkeresi az  ingatlanügyi hatóságot. Az építési tilalom annak 40/D. § szerinti törléséig áll 
fenn.
(6) Az eljárás tárgyából értelemszerűen következő rendelkezések alkalmazásának mellőzésén felül az előzetes eljárás 
során az alábbi rendelkezéseket sem kell alkalmazni:
a) 6. § (6) bekezdése,
b) 24. § (5) bekezdés b), c) és f ) pontja,
c) 24/A. §,
d) 25. § (1) bekezdése,
e) 33. §.
40/C.  § (1) A  kisajátítási hatóság a  kisajátítás jogalapjának fennállása tárgyában és a  kártalanítási összeg mértéke 
tekintetében határozattal dönt (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előzetes állásfoglalás).
(2) Az  előzetes állásfoglalás kisajátítás jogalapjára vonatkozó része ellen az  igénylő vagy a  kérelmező e  törvény 
általános szabályai szerint jogorvoslattal élhet. Az  előzetes állásfoglalás kártalanítási összegre vonatkozó része 
a  40/E.  § szerinti kisajátítási eljárásban (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: tényleges kisajátítási eljárás) 
hozott döntéssel szembeni jogorvoslattal támadható meg, ha az  előzetes állásfoglalás kártalanítási összegre 
vonatkozó részét a kisajátítási hatóság a tényleges kisajátítási eljárásban hozott döntéséhez felhasználja.
(3) Az  előzetes állásfoglalás az  igénylőnek az  érintett ingatlanon való tulajdonszerzését követő hat hónapig, vagy 
– ha ez a korábbi időpont – a jogerőre emelkedésétől számított két évig hatályos.
40/D. § (1) Az előzetes eljárásban feljegyzett építési tilalmat
a) az  ingatlanügyi hatóság hivatalból törli, ha a  tulajdoni per eredménye alapján történő tulajdonosváltozás 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 60 napon belül az érintett ingatlanra nem kérik – a kérelmező által vagy 
nevében indított – kisajátítási eljárás megindítása tényének feljegyzését,
b) a kérelmező kérelmére törölni kell.
(2) Ha a tulajdoni per nem az igénylő pernyertességével zárul, a per befejezését követő 30 napon belül a kérelmező 
köteles az építési tilalom törlését kérelmezni.
(3) Ha az  (1)  bekezdés a)  pontja alapján nem kerül sor az  építési tilalom törlésére, az  építési tilalom a  tényleges 
kisajátítási eljárás időtartama alatt is fennmarad és törléséről a  tényleges kisajátítási eljárás tárgyában hozott 
döntésben kell rendelkezni.
40/E. § (1) Ha – pernyertessége folytán – az igénylő tulajdonába került érintett ingatlan kisajátítása iránt a kérelmező 
az  előzetes állásfoglalás hatályossági idején belül, az  előzetes eljárásban megjelölt kisajátítási és beruházási, 
illetve tevékenységi céllal azonos céllal kisajátítási eljárást indít, a  tényleges kisajátítási eljárásban e  törvénynek 
a kisajátításra vonatkozó általános rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A tényleges kisajátítási eljárásban benyújtott kisajátítási kérelemnek tartalmaznia kell az arra való utalást, hogy 
korábban a kisajátítási hatóság előzetes állásfoglalást adott ki, és a kérelemhez csatolni kell az előzetes állásfoglalást 
is. A kisajátítási hatóság az eljárás megindításáról szóló értesítéshez csatolja az előzetes állásfoglalást.
(3) A tényleges kisajátítási eljárásban a kisajátítási hatóság a kisajátítás jogalapja tekintetében döntését az előzetes 
állásfoglalásban foglaltakra alapítja, kivéve, ha az attól való eltérést a 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel 
tekintetében lefolytatott bizonyítás vagy a (4) bekezdésben foglaltak indokolják.
(4) A  tényleges kisajátítási eljárásban a  kisajátítási hatóság hivatalból vizsgálja − ideértve különösen az  előzetes 
állásfoglalást megalapozó körülmények jogalapra kiható esetleges módosulásának a  vizsgálatát is −, hogy 
a  tényleges kisajátítási eljáráskor fennálló körülményeket figyelembe véve a  kisajátítás jogalapja – ide nem 
értve a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt feltételt – az  előzetes állásfoglalásban foglaltakkal egyezően 
megállapítható-e. Ezen vizsgálat körében a  24/A.  § (1)  bekezdésének a  hiánypótlások számára vonatkozó 
rendelkezése nem alkalmazható.
(5) Ha a  vizsgálat alapján a  jogalap fennállása megállapítható, és a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt feltétel 
is fennáll, a  kisajátítási hatóság a  jogalap tekintetében további bizonyítást nem folytat le, döntését a  kisajátítás 
jogalapja tekintetében az előzetes állásfoglalásban foglaltakra alapítottan hozza meg. Ebben az esetben az igénylő 
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mint tulajdonos a kisajátítás jogalapjának megállapítását csak azon a címen támadhatja meg, hogy a vizsgálat során 
jogszabálysértés történt, ideértve különösen azt, ha a kisajátítási hatóság tévesen állapította meg, hogy a kisajátítás 
jogalapja az előzetes állásfoglalással megegyezően fennáll a tényleges kisajátítási eljáráskor is.
(6) Ha a  vizsgálat alapján a  jogalap fennállása nem állapítható meg, a  kisajátítási hatóság a  kisajátítás jogalapja 
tekintetében is az általános szabályok szerint jár el.
(7) A  tényleges kisajátítási eljárásban a  kisajátítási hatóság az  előzetes eljárásban felvett egyéb bizonyítékot is 
felhasználhatja.
(8) Az építési tilalom fennállásának ideje alatt a kérelmező által elvégzett ráfordítások és értéknövelő beruházások 
értékét a tényleges kisajátítási eljárásban a kisajátítási kártalanítás megállapítása során nem lehet figyelembe venni.”

6. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

11. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„12. egyéni hulladékkezelés: az 1. § (3) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja szerinti termékdíjköteles termék 
termék- és anyagáramából keletkezett hulladék
a) végfelhasználó vevőtől a  kötelezett telephelyén történő saját gyűjtése, ideértve a  kötelezettnek a  termék 
forgalmazását végző kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén történő gyűjtését,
b) saját célú felhasználás esetén a kötelezett telephelyén történő gyűjtése, vagy
c) végfelhasználó vevőtől csomagolószer hulladékának hajléktalan-ellátó szervezettel vagy intézménnyel 
ténylegesen, közösen a szervezet, intézmény épületében elhelyezett gyűjtőautomatával történő gyűjtése
és az a)–c) pont szerint gyűjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása;”

7. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

12. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) V. Fejezete a következő 
39/A–39/C. §-sal egészül ki:
„39/A.  § (1) Magyarország külföldi pénznemben fennálló adósságának csökkentése érdekében külön jogszabály 
szerinti Stabilitás Megtakarítási Számlára befizetett összeg tekintetében e  § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A Stabilitás Megtakarítási Számlára, a számlavezető befektetési vállalkozás és a hitelintézet befektetési szolgáltatási 
és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységére a  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: 
Tpt.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), valamint 
e  törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezéseit az  e  törvényben, valamint az  e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) A  Stabilitás Megtakarítási Számla befektetési tevékenységet végző hitelintézet által vezetett számla, amely 
stabilitás megtakarítási értékpapírszámlából és stabilitás megtakarítási pénzszámlából áll.
(3) Stabilitás Megtakarítási Számla vezetésére megállapodás csak írásban és csak akkor köthető, ha 
a számlatulajdonos a számlanyitással egyidejűleg legalább 5 millió forint befizetést teljesít a stabilitási megtakarítási 
pénzszámlára. Ugyanarra a megtakarítási számlára csak egy alkalommal lehet befizetést teljesíteni. A számlavezető 
ugyanarra a megtakarítási számlára több befizetést nem fogadhat el.
(4) A stabilitás megtakarítási pénzszámlán csak
a) a számlatulajdonos által befizetett vagy átutalt pénz,
b) a befektetési eszközök értékesítéséből származó ellenérték, és
c) az értékpapírszámlán nyilvántartott befektetési eszközök hozama
kerülhet jóváírásra.
(5) A stabilitás megtakarítási pénzszámla egyenlege után kamatot a számlavezető nem nyújthat.
(6) A  stabilitás megtakarítási értékpapírszámlán kizárólag a  stabilitás megtakarítási pénzszámla egyenlegének 
fedezete mellett adott megbízás teljesítéséből származó, dematerializált állampapír írható jóvá. A számlatulajdonos 
a  számlavezetőnek kizárólag a  magyar állam, illetve az  Európai Gazdasági Térség más tagállamában kibocsátott, 
forintban jegyzett állampapírra vonatkozó ügyletre adhat megbízást.
39/B.  § (1) A  Stabilitás Megtakarítási Számlára a  természetes személy számlatulajdonos által befizetett összeget 
valamennyi, e  törvény szerinti fizetési kötelezettséget, vagy fizetési kötelezettséggel összefüggő kötelezettséget, 
jogkövetkezményt megállapító jogszabály alkalmazásában a befizetés időpontjában megszerzett – ha nemzetközi 
szerződés ettől eltérően nem rendelkezik –, belföldről származó jövedelemnek kell tekinteni. A befizetést teljesítő 
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számlatulajdonos – amíg ennek ellenkezőjét nem bizonyítja, vagy ha nemzetközi szerződés ettől eltérően nem 
rendelkezik – e jövedelem tekintetében belföldi személynek minősül.
(2) A  Stabilitás Megtakarítási Számlán jóváírt (1)  bekezdés szerinti jövedelmet, a  39/A.  § (4)  bekezdés c)  pontja 
szerinti értékpapírok hozamát és ezen értékpapírokkal végzett ügyletek nyereségét személyi jövedelemadó-fizetési 
kötelezettség terheli, melynek mértéke megegyezik az adókötelezettség keletkezése évének első napján hatályos, 
a  természetes személyek kamatjövedelmére vonatkozó adómértékkel. A  jövedelem után a  (4)  bekezdés szerint 
megállapított adóalapból az adót a Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet állapítja meg, vonja le, fizeti 
meg és – magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként, bruttó módon – vallja be az állami adóhatóságnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jövedelmet a (2) bekezdésben meghatározott adófizetési kötelezettségen túl más fizetési 
kötelezettség nem terheli.
(4) A (2) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor a számlatulajdonos részére a Stabilitás 
Megtakarítási Számláról a  számlavezető kifizetést – ideértve a  számlán található értékpapírok számláról történő 
kivonását is – teljesít. Ha az  adófizetési kötelezettség keletkezése és a  Stabilitás Megtakarítási Számlára történő 
befizetés között eltelt idő
a) kevesebb mint 3 év, az adó alapja a kifizetett összeg 200%-a;
b) legalább 3 év, de kevesebb mint 4 év, az adó alapja a kifizetett összeg 100%-a;
c) legalább 4 év, de kevesebb mint 5 év, az adó alapja a kifizetett összeg 50%-a;
d) legalább 5 év, akkor a kifizetés után adófizetési kötelezettség nem keletkezik
azzal, hogy kifizetett összegnek minősül a  számlán található értékpapírok kivonásakor a  kivont értékpapírok 
szokásos piaci értéke is.
(5) Az  (1) bekezdés rendelkezései alapján a korábban bevallott adó helyesbítésének, levont, megfizetett adó vagy 
adóelőleg visszaigénylésének nincs helye.
(6) A számlatulajdonos halála esetére írásban egy vagy több kedvezményezettet jelölhet. Kedvezményezett jelölése 
esetén a  Stabilitás Megtakarítási Számla nem képezi a  hagyaték részét. Ha a  Stabilitás Megtakarítási Számláról 
kifizetés a  kedvezményezett vagy örökös részére történik, a  kedvezményezettet, illetve örököst az  e  § szerinti 
adófizetési kötelezettség tekintetében számlatulajdonosnak, a  számlatulajdonos befizetését a  kedvezményezett, 
illetve örökös befizetésének kell tekinteni. A  Stabilitás Megtakarítási Számláról a  kedvezményezettnek, örökösnek 
teljesített kifizetést e § szerinti adófizetési kötelezettségen felül más fizetési kötelezettség nem terheli.
39/C. § (1) A Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet a számlatulajdonos befizetéséről, valamint a részére 
a Stabilitás Megtakarítási Számláról teljesített kifizetésről külön jogszabályban meghatározott tartalommal igazolást 
állít ki és ad át a számlatulajdonos részére.
(2) A  Stabilitás Megtakarítási Számlát vezető hitelintézet a  Stabilitás Megtakarítási Számla megnyitásáról, az  arra 
történt befizetésről – a  számlatulajdonos azonosítása nélkül – külön jogszabály szerint adatot szolgáltat az  állami 
adóhatóság részére.”

13. §  A Gst. 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy
a) a Stabilitás Megtakarítási Számla vezetésének részletes szabályait,
b) a Stabilitás Megtakarítási Számlára történő befizetésről, valamint az onnan történő kifizetésről kiállítandó igazolás 
részletes szabályait,
c) a  hitelintézet által Stabilitás Megtakarítási Számla megnyitásáról és az  arra történt befizetésről teljesítendő 
adatszolgáltatás részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.”

8. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosítása

14. §  Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Eptv.) 2.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„b) Erzsébet-utalvány: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) által kibocsátott,
ba) fogyasztásra kész étel vásárlására, melegkonyhás vendéglátóhelyi szolgáltatások igénybevételére,
bb) a kifizetőt terhelő adó mellett vagy adómentesen adható, meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások 
igénybevételére,
bc) gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,
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bd) szociális célból, törvényben meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére
felhasználható utalvány.”

15. §  Az Eptv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) Az  MNÜA az  Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásához együttműködhet civil 
szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel.
(2) A  3.  §-ban meghatározott közfeladatok megvalósulása érdekében az  állam elősegíti a  szociális üdültetési feladatok, 
ifjúsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését.”

16. §  Az Eptv. 1. §-ában az „azon gyermekek” szövegrész helyébe az „azon szociálisan rászorulók, különösen gyermekek” 
szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2)−(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–2. § és az 5–6. § 2013. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 7–10. § 2013. július 30-án lép hatályba.

18. §  E törvény 12. §-a az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

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

2013. évi CXVI. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról*

1. §  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást 
kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi 
származású áruk számára nemzeti elbánást a  közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az  Európai Uniónak 
a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.”

2. §  A Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényt nem kell alkalmazni:)
„j) a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés megkötésére, az  autóbusszal vagy villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatás 
esetében azonban kizárólag abban az  esetben, amennyiben a  szerződés szolgáltatási koncessziónak minősül; 
a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti pályázati eljárásról az  ajánlatkérőnek a  Közbeszerzési 
Hatóságot három napon belül írásban tájékoztatnia kell;”

3. §  A Kbt. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  építési beruházás becsült értéke megállapításakor a  teljes beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe 
venni. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a  gazdasági és egyben műszaki 
funkció egységét kell döntő szempontként figyelembe venni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  A Kbt. 18. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló 
közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész 
értékét kell figyelembe venni.
(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően mindig e  törvény Harmadik Része szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések 
megkötésére, amelyek becsült értéke – a  (2)  bekezdés alkalmazása nélkül – szolgáltatás megrendelése és 
árubeszerzés esetében 21 824 000 forintnál, az építési beruházások esetében pedig 272 800 000 forintnál kevesebb, 
feltéve, hogy ezen egybe nem számított részek összértéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, 
amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő a teljes beszerzés becsült értékeként.
(4) Amennyiben a  beszerzés becsült értéke a  (2)  bekezdés szerint az  uniós értékhatárt elérné, a  (3)  bekezdés 
alapján nem alkalmazhatóak azok a rendelkezések, amelyeket e törvény Harmadik Része a törvény alkalmazása alól 
kivételként határoz meg [120. §]. A (3) bekezdés alkalmazásakor annak megítéléséhez, hogy a Harmadik Rész szerint 
milyen eljárás folytatható le, az egyes leválasztott szerződések értéke önállóan vehető figyelembe.”

5. §  A Kbt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását rendelheti el az  általa 
irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó 
szervezetek vonatkozásában, meghatározva annak személyi és tárgyi hatályát, az  ajánlatkérésre feljogosított 
szervezetet (központi beszerző szerv), valamint az  eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét. Jogszabály vagy 
a támogató szervezet az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatás nyújtását a központosított 
eljáráshoz való csatlakozás feltételéhez kötheti.”

6. § (1) A Kbt. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ajánlatkérő köteles az  alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a  Közbeszerzési Hatóság által 
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az  Adatbázisban való közzététel valamely okból nem 
lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását 
követően haladéktalanul;
b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
c) az  előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79.  § (2)  bekezdése szerinti adatokat az  előzetes vitarendezési kérelem 
kézhezvételét követően haladéktalanul;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
e) a  szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a  közbeszerzési eljárást megindító 
hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a  szerződő felek megnevezését, azt, hogy 
a  teljesítés szerződésszerű volt-e, a  szerződés teljesítésének az  ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá 
az  ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a  kifizetett ellenszolgáltatás értékét a  szerződés mindegyik fél 
–  támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a  kifizetésre köteles szervezet – által 
történt teljesítését követő tíz napon belül;
f ) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel 
egyidejűleg.”

 (2) A Kbt. 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés c) és e)–f )  pontja szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a  honlapon 
a 34. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük.”

 (3) A Kbt. 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan 
elérhetőnek kell lennie.”

 (4) A Kbt. 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés 
esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.”

7. §  A Kbt. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az  ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. 
A  több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában az  (1)  bekezdés szerint tett nyilatkozatot az  ajánlattevő 
az eljárás ajánlattételi szakaszában – a 26. § figyelembe vételével – módosíthatja, ebben az esetben ismét be kell 
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nyújtania nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [87. § (1) bekezdés 
d) pontja, 91. § (1) bekezdés d) pontja, 107. § (4) bekezdés e) pontja]. A módosítás az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő esetében nem eredményezheti az alkalmasság igazolásakor tett nyilatkozatok tartalmának 
módosulását.”

8. §  A Kbt. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik, 
gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a  kiegészítő 
tájékoztatást az  ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
a  későn érkezett kérdés megválaszolása a  megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges. 
Az  ajánlatkérő – ha a  válaszadáshoz és a  válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre – 
ilyenkor is élhet a  (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével.”

9. §  A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az  alkalmasság igazolása során az  (5)  bekezdés szerint más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:]
„c) a  gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az  a)  pontban foglaltaktól eltérően, 
az  alkalmassági követelmények nem a  teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra 
vonatkoznak – akkor is, ha az  ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) 
benyújtja az  alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e  más szervezet 
a  Ptk. 274.  §  (1)  bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az  ajánlatkérőt az  ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg.”

10. §  A Kbt. 52. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A  dokumentáció 
ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek 
szerint megfizetni.
(3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban, valamint a 122/A. § szerinti eljárásban a dokumentációért ellenérték 
nem kérhető.”

11. §  A Kbt. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az  ajánlatkérő papír alapú ajánlatok (részvételi jelentkezések) benyújtását írja elő, az  ajánlatot 
és a  részvételi jelentkezést egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az  ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányok 
benyújtását.”

12. §  A Kbt. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ajánlatkérő az  ajánlatok – tárgyalásos eljárásban a  végleges ajánlatok – bontásának megkezdésekor, 
az  ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a  közbeszerzés – a  18.  § (2)  bekezdésének alkalmazása nélkül 
számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, részajánlattétel 
biztosítása esetén részenként. Ha tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását nem 
kéri, akkor a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 
– részajánlattétel biztosítása esetén részenként – az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetnie, hogy 
valamennyi ajánlattevő megtette végleges ajánlatát.”

13. §  A Kbt. 65. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlattételi felhívás megküldésére korábban megjelölt időpontot legfeljebb 
összesen 30 nappal elhalaszthatja, ebben az esetben az eredeti – vagy a módosított – időpont lejárta előtt minden 
részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az  ajánlattételi felhívás megküldésének új időpontjáról, és 
a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a részvételre jelentkezőket értesíteni.”
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14. §  A Kbt. 67. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hiányok pótlása – melynek során az  ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani 
és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az  ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az  ajánlati, 
részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 26. § 
nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a  részvételi jelentkezésben 
alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag 
a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető.”

15. §  A Kbt. 67. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a  korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő 
hiányt észlelt. Nem köteles az  ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a  hiánypótlással 
az  ajánlattevő (részvételre jelentkező) az  ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – feltéve, 
hogy az  eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az  általa meghatározott 
korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók.”

16. §  A Kbt. 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az  ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a  közbeszerzést 
megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a  közbeszerzést megelőzően a  becsült érték 
meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az  ajánlatkérő az  (1)  bekezdést 
alkalmazni különösen akkor, ha az  ajánlatban foglalt – az  (1)  bekezdés szerinti – ellenszolgáltatás több, mint 
húsz  százalékkal eltér a  közbeszerzés – az  ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén 
az adott elemre eső – 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől.”

17. §  A Kbt. 80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ajánlattevő és a  részvételre jelentkező az  ajánlatában, illetve a  részvételi jelentkezésben, valamint 
a 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó 
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az  üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok 
a  Ptk.  81.  § (3)  bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra 
hozatala az  üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak 
a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.”

18. §  A Kbt. 96. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattételi felhívásnak a 38. §-ban foglaltakon túl a következőket kell tartalmaznia:)
„a) a tárgyalásos eljárás jogcímét;”

19. §  A Kbt. 109. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető, kivéve a kellően – különösen a keretmegállapodás tárgyára 
tekintettel – indokolt kivételes eseteket. Ennek során mérlegelni kell, hogy az  adott keretmegállapodáshoz 
kapcsolódó sajátosságok szükségessé teszik-e a  hosszabb határozott időtartam meghatározását, és az  nem 
aránytalanul korlátozza-e a  versenyt. A  négy évnél hosszabb tartamú keretmegállapodás megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni a  hosszabb időtartam meghatározásának 
indokolását. A  keretmegállapodásban ajánlatkérő megjelölheti, hogy az  előirányzott teljes mennyiség keretein 
belül meghatározott részre kötelezettséget vállal közbeszerzés megvalósítására. Az  ajánlatkérő akkor nem 
köteles a  keretmegállapodás alapján közbeszerzést megvalósítani, ha a  keretmegállapodás megkötését követően 
–  általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a  szerződés 
(szerződések) megkötésére, vagy a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben 
az  ajánlatkérőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a  keretmegállapodást kötött ajánlattevőket és 
a Közbeszerzési Hatóságot.”
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20. § (1) A Kbt. 120. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő)
„h) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
3. § 5., 7. és 9. pontjai; valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén az állatok járványos megbetegedése, a súlyos 
ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, vízkár, illetve vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása, védekezési 
készültség vagy az azt közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre;”

 (2) A Kbt. 120. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő)
„k) a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti hitel és pénzkölcsön, 
valamint pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére;”

 (3) A Kbt. 120. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő)
„m) kulturális javak körébe tartozó tárgyak vételére és a rájuk vonatkozó egyéb jogok megszerzésére.”

21. §  A Kbt. 121. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint
a) a 123. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
b) a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 122–122/A. §-ban foglalt eltérésekkel.”

22. §  A Kbt. 122. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ajánlatkérő építési beruházás esetén – a  94.  § (2)–(3)  bekezdése szerinti jogcímen indított hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárások kivételével – köteles, egyéb esetekben jogosult dokumentációt készíteni, amelyben 
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén szerződéstervezet helyett elegendő a  lényeges szerződéses 
feltételeket közölni (a továbbiakban együtt: szerződéstervezet).”

23. §  A Kbt. 122. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kiegészítő tájékoztatást az  ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles 
az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § 
(4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.”

24. §  A Kbt. 122. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (7)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  100.  § (1)  bekezdése nem alkalmazandó. Az  ajánlatkérő 
a  (7)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti esetben is köteles biztosítani a  versenyt és legalább három – a  szerződés 
teljesítésére való alkalmasság feltételeit az  ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőt 
ajánlattételre felhívni. Az  ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az  egyenlő bánásmód 
elvének megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. 
A  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.  § (4)  bekezdésében 
foglalt korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó.”

25. §  A Kbt. a következő 122/A. §-sal egészül ki:
„122/A. § (1) Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az építési 
beruházás becsült értéke nem éri el a  százötven millió forintot és az  eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges, 
az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályait alkalmazza az  e  §-ban foglalt különbségekkel. Az  ajánlatkérő az  eljárást megindító felhívás közzététele 
helyett legalább három – a  szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az  ajánlatkérő megítélése szerint 
teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. 
Az  ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az  egyenlő bánásmód elvének megfelelően és 
lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni.
(2) Az  ajánlattételi határidő minimális időtartama az  ajánlattételi felhívás megküldésétől számított tizenöt nap. 
Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy dokumentáció módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás 
visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, 
egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a  gazdasági szereplőket, amelyeknek az  ajánlatkérő az  ajánlattételi 
felhívást megküldte.
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(3) Az  eljárásban kizárólag az  ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az  ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az  ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az  ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi 
felhívást.”

26. §  A Kbt. 123. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ajánlatkérő az  e  törvény Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat 
alakíthat ki.”

27. §  A Kbt. 124. § (8) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[A (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés]
„e) ha a  hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a  94.  § (2)  bekezdés c)  pontja, (3)  bekezdése, vagy (4)  bekezdés 
b)–d) pontja alapján indították és a 141. § (3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke 
nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával;
f ) ha a 122. § (7) bekezdés a) pontja vagy a 122/A. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.”

28. §  A Kbt. 126. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a  szerződés szerinti, 
tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.
(3) A  szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként legfeljebb 
a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.
(4) A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor, a  jótállási 
és szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a  teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. 
Az  egyéb biztosítékot – a  szerződésben foglalt feltételek szerint – abban az  időpontban kell rendelkezésre 
bocsátani, amelytől kezdve a  biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a  szerződéskötés 
időpontjában.”

29. §  A Kbt. 131. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, 
az  ajánlatkérő köteles a  szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 
5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítani.
(2) A felek az (1) bekezdésben foglalt kötelező mértéket meghaladóan, valamint bármely más esetben is kiköthetik 
előleg nyújtását a szerződésben.”

30. §  A Kbt. 132. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontjának alkalmazásában a  szerződésben foglalt – amennyiben a  felek a  szerződésben 
tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított – eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését 
minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az  a  szerződés gazdasági egyensúlyát a  nyertes ajánlattevő javára 
megváltoztatja.”

31. § (1) A Kbt. 137. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni]
„a) a  jogellenes tartalmú, a  közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény közzétételének vagy közvetlen felhívás 
kézhezvételének, vagy dokumentáció esetében annak rendelkezésre bocsátásának napját;”

 (2) A Kbt. 137. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni]
„e) a  közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e  törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetében 
a  szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételétől, vagy a  teljesítésre vonatkozó 
adatok [31.  § (1)  bekezdés e)  pont] Közbeszerzési Hatóság által működtetett adatbázisban – amennyiben 
az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges az ajánlatkérő saját vagy fenntartója honlapján – 
való közzétételétől számított harmincadik napot.”
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32. § (1) A Kbt. 152. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a  bírság kiszabása vagy a  gazdasági 
szereplőnek a közbeszerzési eljárásban történő részvételtől eltiltása, valamint a bírság összegének, illetve az eltiltás 
időtartamának megállapításában az  eset összes körülményét – így különösen a  jogsértés súlyát, a  közbeszerzés 
tárgyát és értékét, a  jogsértésnek a  közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az  e  törvénybe 
ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a  jogsértőnek az  eljárást segítő együttműködő magatartását, a  jogsértés 
megtörténte és a  jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időt, támogatásból megvalósult beszerzés 
esetén azt a körülményt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció 
kapcsolódhat – veszi figyelembe. A  bírság összegének és az  eltiltás időtartamának megállapításakor figyelembe 
kell venni azt is, ha a  jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. Az  eltiltásra vonatkozó döntés kérdésében a  külön 
jogszabályban foglaltakat is figyelembe kell venni.”

 (2) A Kbt. 152. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérőnek az eljárást lezáró döntését, az ajánlatkérő 
köteles a  határozat végrehajthatóságának időpontjától számított harminc napon belül új eljárást lezáró döntést 
hozni. Ha az  eljárás előre láthatólag nem eredménytelen, döntése meghozatala előtt – határidő tűzésével – be 
kell szereznie valamennyi érvényes ajánlatot tevő nyilatkozatát arról, hogy ajánlatát fenntartja. Amennyiben 
az  ajánlattevő a  megadott határidőben nem nyilatkozott, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát nem tartja fenn. 
Amennyiben ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötötte, az ajánlatukat fenntartó 
ajánlattevőknek igazolniuk kell az  ajánlati biztosíték fenntartását vagy újbóli rendelkezésre bocsátását az  ajánlati 
kötöttségnek az ajánlatkérő által meghatározott új idejére.”

33. § (1) A Kbt. 172. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság keretében működő Tanács)
„m) működteti a  Közbeszerzési Adatbázist, amely a  közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása, elősegíti 
a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési adatbázisok használatának elterjedését, 
továbbá az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatását;”

 (2) A Kbt. 172. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság keretében működő Tanács)
„m) működteti a  Közbeszerzési Adatbázist, amely a  közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása, elősegíti 
a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési adatbázisok használatának elterjedését, 
továbbá az  elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatását; ennek keretében elektronikus 
közzétételi lehetőséget biztosít, ahol az  ajánlatkérő a  közbeszerzési eljárás dokumentációját központilag, 
térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az  ajánlattevők számára hozzáférhetővé 
teheti, és ahonnan az ajánlattevők a közbeszerzési eljárások dokumentációit ingyenesen elérhetik;”

34. §  A Kbt. 182. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„18. az  irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, a  Kormány közalapítványai, 
valamint azon többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek közbeszerzései megindításának 
engedélyezésére és lefolytatásának központi ellenőrzésére vonatkozó sajátos szabályokat, amelyekben az  állam 
nevében a tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja, valamint 
e  szervezetek közbeszerzési szerződései teljesítésének ellenőrzésére és módosításának engedélyezésére 
vonatkozó sajátos szabályokat, valamint e  szervezetek és a  kezelésükben lévő vagy általuk alapított alapítványok 
nem közbeszerzés útján megkötött, beszerzést megvalósító szerződései megkötésének és módosításának 
engedélyezését;”

35. § (1) A  Kbt. 181.  §-ának az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 129. § (5) bekezdésével megállapított 
(4) bekezdésének számozása (4a) bekezdésre módosul.

 (2) A Kbt. 181. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVI. törvénnyel 
(a  továbbiakban: Mód2. tv.) megállapított 2.  § (5)  bekezdése, 9.  § (1)  bekezdés j)  pontja, 16.  § (1)  bekezdése, 
18.  § (2)–(4) és (6)  bekezdése, 23.  § (1)  bekezdése, 31.  § (1) és (4)–(6)  bekezdése, 36.  § (5)–(6)  bekezdése, 
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40. §  (2) bekezdése, 45. § (3) bekezdése, 46. § (3) bekezdése, 52. § (2)–(3) bekezdése, 55. § (6) bekezdés c) pontja, 
56.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontja, 61.  § (1)  bekezdése, 62.  § (4)  bekezdése, 65.  § (4)  bekezdése, 67.  § (3) és 
(5)  bekezdése, 69.  § (2)  bekezdése, 80.  § (1)  bekezdése, 96.  § (1)  bekezdés a)  pontja, 109.  § (5) és (7)  bekezdése, 
120.  § h), k) és m)  pontja, 121.  § (1)  bekezdése, 122.  § (2), (5) és (8)  bekezdése, 122/A.  §-a, 123.  § (1)  bekezdése, 
124.  § (8)  bekezdés e) és f )  pontja, 125.  § (9)  bekezdése, 126.  § (2)–(4)  bekezdése és (6)  bekezdés a)  pontja, 
131.  § (1)–(2)  bekezdése, 132.  § (3)  bekezdése, 137.  § (5)  bekezdés a) és e)  pontja, 152.  § (7)  bekezdése, 172.  § 
(2) bekezdés m) pontja a Mód2. tv. hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokra 
alkalmazandó. E törvénynek a Mód2. tv. által hatályon kívül helyezett 4. § 15. pontját, 56. § (1) bekezdés g) pontját 
és 56.  §  (5)  bekezdését a  Mód2. tv. hatályba lépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra nem kell 
alkalmazni.
(7) Az  a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés, amelyen Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72–75.  §-a szerinti átvállalással érintett önkormányzat fennmaradó 
tartozásállománya alapul, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi 
intézmény által egyoldalúan nem módosítható.”

36. §  A Kbt.
 1. 36. § (5) bekezdésében a „hatósági vagy közhiteles” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg,
 2. 36. § (6) bekezdésében a „hatósági, illetőleg közhiteles” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg,
 3. 46. § (3) bekezdésében a „köteles lehetővé tenni” szövegrész helyébe a „lehetővé teheti” szöveg,
 4. 56.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontjában a  „nem szabályozott tőzsdén jegyzett” szövegrész helyébe 

a „szabályozott tőzsdén nem jegyzett” szöveg,
 5. 94.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „(a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából)” 

szövegrész helyébe az „(az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából)” szöveg,
 6. 125. § (9) bekezdésében az „5%-át” szövegrész helyébe a „10%-át” szöveg,
 7. 126. § (6) bekezdés a) pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „bankgarancia vagy banki készfizető 

kezesség” szöveg,
 8. 139.  § (4)  bekezdésében az „akkor is megszünteti végzéssel” szövegrész helyébe az „akkor is megszünteti” 

szöveg,
 9. 139. § (6) bekezdésében a „végzéssel megszünteti” szövegrész helyébe a „megszünteti” szöveg,
10. 140. § (1) bekezdés l) pontjában az „a legfőbb ügyész” szövegrész helyébe az „az ügyész” szöveg,
11. 146.  § (1)  bekezdésében az  „ajánlatkérők esélyegyenlőségét” szövegrész helyébe az  „ajánlattevők 

esélyegyenlőségét” szöveg,
12. 172.  § (6)  bekezdésében a  „névjegyzékben szereplő személy halála esetén” szövegrész helyébe 

a „névjegyzékben szereplő személy halála vagy a  hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet megszűnése 
esetén” szöveg,

13. 172.  § (10)  bekezdésében az „A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.” szövegrész 
helyébe az „A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.” szöveg

lép.

37. § (1) Hatályát veszti a Kbt.
1. 4. § 15. pontja,
2. 18. § (6) bekezdésében az „és működtetett” szövegrész,
3. 56. § (1) bekezdés g) pontja és 56. § (5) bekezdése,
4. 109. § (7) bekezdésének második mondata.

 (2) Nem lép hatályba az  egyes törvényeknek a  központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény 29. §-a.

38. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.
 (2) Az 1–32. §, a 33. § (1) bekezdése, a 34–36. §, a 37. § (1) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 33. § (2) bekezdése 2013. november 1-jén lép hatályba.
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39. §  Ez a törvény
a) a  vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 

összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) az  építési beruházásra, az  árubeszerzésre és a  szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 

odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

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

2013. évi CXVII. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról*

1. § (1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„31. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: az  üzlet területén, illetve az  üzlet 
bejáratától számított 5 méteres távolságon belül az  üzlet működésével közvetlen összefüggésben elkövetett 
bűncselekmény vagy szabálysértés,
a) amely az üzemeltető, foglalkoztatott tudomásával vagy közreműködésével valósul meg, vagy
b) amelyet az  üzemeltetőtől, a  foglalkoztatottól elvárható, a  rendes üzletmenet biztosítása érdekében szükséges 
intézkedés elmulasztása tesz lehetővé, feltéve, hogy az üzemeltető tud, vagy a tőle elvárható gondosság tanúsítása 
esetén tudhatott volna a foglalkoztatott mulasztásáról.”

 (2) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  települési (Budapesten a  kerületi) önkormányzat képviselő-testülete – a  helyi sajátosságok 
figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint
b) a  világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 
6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a  közbiztonság, illetve a  köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – 
többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.”

 (3) A Kertv. 6. §-a a következő (4a)–(4b) bekezdésekkel egészül ki:
„(4a) A felügyeleti díjat a helyi rendelet legfeljebb 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap mértékben határozhatja meg. 
A  felügyeleti díj összege az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának 0,5%-át nem haladhatja meg. A  felügyeleti 
díj alapja vendéglátó üzletek esetén a működési engedélyben vagy igazolásban meghatározott befogadóképesség, 
egyéb üzletek esetében az  alapterület alapján számított 3 négyzetméterenként egy fő. A  felügyeleti díjat 
negyedévente, az  azt követő hónap 15-éig kell megfizetni az  illetékes önkormányzat erre a  célra létrehozott 
számlájára.
(4b) A felügyeleti díjat az önkormányzat kizárólag a felügyeleti díj fizetésére kötelezett üzletek által közvetlenül vagy 
közvetve okozott, a  települési önkormányzatot egyébként terhelő közbiztonsági, illetve köztisztasági feladatokat 
meghaladóan az  éjszakai nyitva tartással összefüggésben keletkező – az  önkormányzat által elkülönítetten 
kimutatott – közbiztonsági, illetve köztisztasági többletfeladatok ellátására fordíthatja.”

 (4) A Kertv. 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 és 6 óra 
közötti nyitva tartásához a  jegyző engedélye szükséges. Az  engedélyezési eljárásban az  általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv szakhatóságként vesz részt, amely szakhatósági eljárás a  vendéglátó üzlet 
24 és 6 óra közötti nyitva tartásának a  közbiztonságra gyakorolt hatásával, a  személy- és vagyonbiztonsággal 
kapcsolatos szakkérdésre, továbbá az  üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények 

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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megismétlődése veszélyének értékelésére irányul. A  jegyző az  engedélyt – az  általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv szakhatósági közreműködése mellett – hivatalból háromévente felülvizsgálja; 
amennyiben a megadását követően felmerült körülmények folytán a szakhatósági állásfoglalás a felülvizsgálat során 
az eredeti tartalommal nem adható meg, a jegyző az engedélyt módosítja vagy visszavonja.”

 (5) A Kertv. 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  (8)  bekezdés alapján kiadott engedély megadása a  korábbi kérelem elutasításától számított legalább hat 
hónap elteltével kérelmezhető ismételten ugyanarra a helyiségre.”

 (6) A Kertv. 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  (8)  bekezdés hatálya alá tartozó, a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
2013.  évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor működési engedéllyel vagy igazolással, 
valamint a  24 és 6 óra közötti nyitvatartási jogosultsággal rendelkező, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, 
illetve vendéglátó üzletek esetében, amennyiben a  jegyző akár hivatalból, akár a  rendőrség írásbeli tájékoztatása 
alapján észleli, hogy a  (8) bekezdés szerinti engedély megadásához szükséges feltételek nem állnak fenn, az üzlet  
24 és 6 óra közötti nyitva tartását korlátozhatja.”

2. §  A Kertv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  Módtv.-vel megállapított 6.  § (8)  bekezdésében foglalt előírás nem alkalmazható a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
módosításáról szóló 2012. évi CXLIII. törvény hatálybalépésekor működési engedéllyel vagy igazolással, valamint 
24  és 6 óra közötti nyitvatartási jogosultsággal rendelkező, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve 
vendéglátó üzletek esetében.
(2) A 6. § (8)–(10) bekezdése nem alkalmazható a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban.”

3. § (1) A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a  települési (Budapesten a  kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, hogy az  üzletek 
éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a  felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, a  befolyt 
összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben 
szabályozza.”

 (2) A Kertv. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Felhatalmazást kap a  rendészetért felelős miniszter, hogy a  6.  § (8)  bekezdésében meghatározott, a  jegyzői 
hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásban történő szakhatósági közreműködés szabályait és az azzal kapcsolatos 
szakkérdéseket rendeletben szabályozza.”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. július 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) és (3) bekezdése 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CXVIII. törvény
egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló  
2011. évi CLXX. törvény módosításáról*

1. Egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

1. §  Az Országgyűlés a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 13.  § (3)  bekezdése 
és az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36.  § (1)  bekezdése alapján úgy 
rendelkezik, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi 
önkormányzatok tulajdonába kerülnek a  tulajdonosváltozásnak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére 
alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését követően, a szerződésben meghatározott időpontban.

2. § (1) A  szerződést az  állam nevében a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg.

 (2) A 4. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén a szerződés 2013. december 31-ig köthető meg.

3. § (1) Az  MNV Zrt. a  szerződés megkötése előtt tájékoztatja az  érintett helyi önkormányzatokat az  1.  melléklet szerinti 
ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő eljárásokról, az  egyéb jogi természetű 
ügyekről, valamint a  szerződés megkötését követően átadja az  ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezésére álló 
iratokat.

 (2) A  helyi önkormányzat jogosult a  szerződéskötést megelőzően az  1.  mellékletben meghatározott állami tulajdonú 
ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-nél rendelkezésre álló iratokba betekinteni.

4. § (1) A szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha
a) a helyi önkormányzat a szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt 
tartozással nem rendelkezik,

b) a  helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése határozatot hozott a  közigazgatási területén fekvő, 
az  1.  melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlan igényléséről és azt az  MNV Zrt. részére – az  e  törvény 
hatálybalépését követő hatvan napon belül – megküldte, és

c) a  helyi önkormányzat a  közigazgatási területén fekvő, az  1.  melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlanról 
– a b) pont szerinti határozat elfogadását követő – harminc napon belül a helyi önkormányzat jegyzője által 
kiállított adó- és értékbizonyítványt vagy hatvan napon belül a  független szakértő által elkészített forgalmi 
értékbecslést az MNV Zrt. részére megküldte.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a  helyi önkormányzat harminc napnál 
nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a  köztartozásmentes adózói 
adatbázisban.

 (3) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott forgalmi érték megállapításáról az  adott ingatlan vonatkozásában 
igényt bejelentő helyi önkormányzat saját költségére gondoskodik.

5. §  A képviselő-testület vagy közgyűlés által, a 4. § (1) bekezdés b) pont szerint hozott határozatnak tartalmaznia kell
a) a  döntést arról, hogy a  helyi önkormányzat a  közigazgatási területén fekvő, az  1.  melléklet szerinti állami 

tulajdonú ingatlant tulajdonába kívánja venni, és
b) azon személy vagy szerv részére szóló felhatalmazást, aki vagy amely a  szerződést a  helyi önkormányzat 

nevében megköti.

6. § (1) A helyi önkormányzat a kötelező közfeladatok ellátására használhatja fel a tulajdonába adott ingatlant.
 (2) A szerződés megkötését követően a helyi önkormányzat a tulajdonába adott ingatlant önként vállalt feladat ellátása 

érdekében akkor használhatja fel, ha ahhoz – a helyi önkormányzatnak az MNV Zrt.-hez benyújtott erre vonatkozó 
kezdeményezése alapján – a  Kormány egyedi határozatban hozzájárul. A  Kormány hozzájárulása esetén a  felek 
a szerződést – a döntésnek megfelelően, harminc napon belül – módosítják.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 17-i ülésnapján fogadta el.
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7. § (1) A  szerződésnek – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményekben és 
az  érintett ingatlanra vonatkozó egyedi előírásokban meghatározottak mellett – tartalmaznia kell, hogy a  helyi 
önkormányzat vállalja, hogy
a) saját költségvetése terhére – szükség esetén – az ingatlan környezeti állapotát felméri, kármentesíti, illetve ha 

az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyeket megszerzi,
b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót 

megtéríti,
c) saját költségvetése terhére a  tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket – ideértve a  művelési ág 

szükséges megváltoztatásának költségét – megtéríti,
d) az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,
e) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,
f ) a bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított ingatlan esetében a  fennálló jogviszonyokból eredő 

kötelezettségekért és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért helytáll,
g) az Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti kötelezettséget – a  tulajdonjog megszerzését követő évtől 

kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban teljesíti,
h) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget a 6. §-ban előírt célnak megfelelően teljesíti,
i) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a  vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a  sportpolitikáért 

felelős miniszter vagy a védettség jellege szerint felelős miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.

 (2) Amennyiben a helyi önkormányzat az (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan 
szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az  MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának 
kézhezvételétől számított 30 napon belül, mint késedelmi kötbért megfizetni.

 (3) A helyi önkormányzat a szerződés megkötését követő egy évig elállhat a szerződéstől, amennyiben megállapítható, 
hogy az  átadott ingatlanon a  szerződés megkötését megelőzően keletkezett és a  szerződés megkötésének 
időpontjában nem ismert kötelezettség, tartozás, korlátozás vagy környezeti károsodás aránytalan többletköltséget 
okoz, az  ingatlan közfeladat ellátása érdekében történő felhasználását kizárja, azt jelentős mértékben korlátozza, 
vagy a tartozás az ingatlan szerződésben rögzített forgalmi értékét meghaladja.

2. PPP-beruházásban létesített egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

8. § (1) Az  Országgyűlés a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése, valamint az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy 
a 2. mellékletben felsorolt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok ingyenesen, az ott megjelölt helyi önkormányzatok 
tulajdonába kerülnek a  kötelező közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében azzal a  feltétellel, hogy a  helyi 
önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanok esetében a  tulajdonváltozásnak az  ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan 
forgalmi értékeként az  ingatlan állami tulajdonba kerüléséről szóló szerződésben meghatározott vételárat kell 
feltüntetni.

3. Egyes állami ingatlanok ingyenes egyházi, valamint közhasznú szervezet részére történő tulajdonba 
adása

9. § (1) Az  Országgyűlés a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése, valamint az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy 
az  állam tulajdonában lévő Budapest 39221/26 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a  Budapest-Rákosfalva Szent 
István Király Plébánia tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Budapest-Rákosfalva Szent István 
Király Plébánia az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

 (2) Az  Országgyűlés a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése, valamint az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy 
az  állam tulajdonában lévő Egyek 543 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a  Szent József Plébánia Egyek 
tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a  feltétellel, hogy a  Szent József Plébánia Egyek az  ingatlant terhelő 
kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

 (3) Az  Országgyűlés a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése, valamint az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy 
az  állam tulajdonában lévő Zirc 209/1, 209/2, 209/3, 211, 213/3 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a  Zirci 
Ciszterci Apátság tulajdonába kerülnek azzal a  feltétellel, hogy a  Zirci Ciszterci Apátság az  ingatlanokat terhelő 
kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.
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 (4) Az  Országgyűlés a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése, valamint az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése alapján úgy rendelkezik, 
hogy az  állam tulajdonában lévő Nagykovácsi 307, 919/1 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a  Magyar 
Cserkészszövetség tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlanokat terhelő 
kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

 (5) Az  Országgyűlés a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése, valamint az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy 
az  állam tulajdonában lévő Kecskemét 1244 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a  Magyar Cserkészszövetség 
tulajdonába kerül azzal a  feltétellel, hogy a  Magyar Cserkészszövetség az  ingatlant terhelő kötelezettségeket 
teljeskörűen átvállalja.

 (6) Az  (1)–(5)  bekezdés esetében a  tulajdonváltozásnak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas 
szerződést az  állam nevében az  MNV Zrt. készíti el és köti meg. A  szerződésben az  ingatlan forgalmi értékeként 
az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

4. Egyes a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok ingyenes állami tulajdonba 
adása

10. § (1) Az  Országgyűlés az  Nvtv. 14.  § (1)  bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a  Budapest Főváros Önkormányzata 
tulajdonában álló, Budapest 24447/2 helyrajzi számú és Budapest 24456/3 helyrajzi számú ingatlanok, 
2013.  augusztus 1-jével ingyenesen az  állam tulajdonába kerülnek az  ifjúság és gyermekvédelmi programok, 
az  aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése, valamint törvényben 
meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében. Az Erzsébet-tér, mint közpark üzemeltetése állami feladat.

 (2) Az állam tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt az MNV Zrt. intézkedik.

5. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

11. §  A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 1. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)
„l) tartalék ingatlan: a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésébe adott, az e törvény szerint nem lakóingatlannak és 
nem lakhatási célú ingatlannak minősülő egyéb ingatlan, valamint a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő 
lakóingatlan, amelyre nézve a bérleti jogviszony megszűnt és jogszabályban meghatározott módon hasznosításra 
kerül.”

12. §  A NET tv. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Eszközkezelő)
„c) az  általa megvásárolt lakóingatlan, a  lakhatási célú ingatlan és a  tartalék ingatlan (a  továbbiakban együtt: 
ingatlan) felett vagyonkezelői jogot gyakorol,”

13. §  A NET tv. 7/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonba adás az  (1)  bekezdésben meghatározott feltétel hiányában akkor is 
kezdeményezhető, ha a  települési önkormányzat az  önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének 
időpontjáig valamennyi – a közigazgatási területén lévő – olyan lakóingatlan átvételét vállalja, amelyre vonatkozóan 
az önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének időpontjáig az e törvény szerint létrejött bérleti jogviszony 
megszűnt.”

14. §  A NET tv. 21. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A fennmaradó vételárhányadot az  ingatlanra korábban árverést kitűző végrehajtónak, ha pedig az  árverés 
kitűzésére még nem került sor, annak a  végrehajtónak kell kifizetni, aki által lefolytatott végrehajtási eljárásban 
a legkorábban került bejegyzésre a végrehajtási jog az ingatlan-nyilvántartásba.”

15. § (1) A NET tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Eszközkezelő
a) a hiteladóssal vagy – a 8. § (3) bekezdése szerinti esetben – a zálogkötelezettel az adásvételi szerződés megkötésével 
egyidejűleg a megvásárolt lakóingatlanra,
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b) a pályázat alapján kiválasztott, jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személlyel vagy személyekkel 
a lakhatási célú ingatlanra és
c) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személlyel vagy 
személyekkel – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a tartalék ingatlanra
[az a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: bérlő] lakásbérleti szerződést köt.”

 (2) A NET tv. 22. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben kizárólag határozatlan időre szóló bérleti szerződés 
köthető.”

16. §  A NET tv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha lakásbérleti jogviszony megszűnik, az  üresen maradt ingatlanra a  Nemzeti Eszközkezelő más, e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő bérlővel bérleti szerződést 
köthet.”

17. §  A NET tv. 25. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„h) a  tartalék ingatlan hasznosításának, bérbeadásának feltételeit, különös tekintettel a  bérlőkiválasztás módjára, 
a lakbér mértékére, a bérleti szerződés időtartamára és a bérlő kötelezettségeire,
i) a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő lakóingatlanok elidegenítésére vonatkozó részletes szabályokat.”

18. §  A NET tv.
a) 7. § (1) bekezdésében a „lakóingatlanok” szövegrész helyébe az „ingatlanok” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdés d) pontjában az „ingatlan” szövegrész helyébe a „lakóingatlan” szöveg,
c) 13. § (1) bekezdésében az „az ingatlan” szövegrész helyébe az „a lakóingatlan” szöveg,
d) 13. § (6) bekezdésében az „az ingatlanon” szövegrész helyébe az „a lakóingatlanon” szöveg,
e) 13/A. § (3) bekezdésében az „ingatlan” szövegrész helyébe a „lakóingatlan” szöveg,
f ) 16. § (2) bekezdésében az „az ingatlan” szövegrész helyébe az „a lakóingatlan” szöveg,
g) 19. §-ban az „az ingatlant” szövegrész helyébe az „a lakóingatlant” szöveg,
h) 21. § (2) bekezdésében az „az ingatlanra” szövegrész helyébe az „a lakóingatlanra” szöveg,
i) 23.  § a)  pontjában az  „a lakóingatlanba, illetve a  lakhatási célú ingatlanba” szövegrész helyébe  

az „az ingatlanba” szöveg,
j) 23.  § c)  pontjában az  „a lakóingatlanban, illetve a  lakhatási célú ingatlanban” szövegrész helyébe  

az „az ingatlanban” szöveg,
k) 23. § e) pontjában a „lakásban” szövegrész helyébe az „ingatlanban” szöveg,
l) 23.  § f )  pontjában az „a lakóingatlannal” szövegrész helyébe az „a lakóingatlannal és a  tartalék ingatlannal” 

szöveg,
m) 23.  § h)  pontjában az „a lakóingatlan, illetve a  lakhatási célú ingatlan” szövegrész helyébe az „az ingatlan” 

szöveg,
n) 30. § (1) bekezdésében az „ingatlanok” szövegrész helyébe a „lakóingatlanok” szöveg
lép.

6. Záró rendelkezés

19. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

Sorszám Megye Önkormányzat Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad

1 Bács-Kiskun Bácsalmás Bácsalmás 1098/1 1/1

2 Bács-Kiskun Bácsborsód Bácsborsód 0259 1/1

3 Bács-Kiskun Baja Baja 965 142/1493

4 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0101/1 1/1

5 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0102/28 1/1

6 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0102/39 1/1

7 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0108 1/1

8 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0109/85 1/1

9 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0114/46 1/1

10 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0114/55 1/1

11 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0115 1/1

12 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0116/31 1/1

13 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0116/44 1/1

14 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/27 1/1

15 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/30 1/1

16 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/91 1/1

17 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/31 1/1

18 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/32 1/1

19 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/38 1/1

20 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/39 1/1

21 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/46 1/1

22 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/47 1/1

23 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/48 1/1

24 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/51 1/1

25 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 013/74 1/1

26 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0134/27 1/1

27 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/143 1/1

28 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/146 1/1

29 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/148 1/1

30 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/149 1/1

31 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/151 1/1

32 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/154 1/1

33 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/156 1/1

34 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/158 1/1

35 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/25 1/1

36 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/68 1/1

37 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/69 1/1

38 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/72 1/1

39 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/86 1/1

40 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0154/1 1/1

41 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0154/2 1/1

42 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 020/98 1/1

43 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/150 1/1

44 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/151 1/1
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Sorszám Megye Önkormányzat Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad

45 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/203 1/1

46 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/208 1/1

47 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 047/42 1/1

48 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 052/52 1/1

49 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 052/55 1/1

50 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 053 1/1

51 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/56 1/1

52 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/58 1/1

53 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/67 1/1

54 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/72 1/1

55 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/75 1/1

56 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 077/94 1/1

57 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 077/98 1/1

58 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 082/38 1/1

59 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 084 1/1

60 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 086 1/1

61 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/111 1/1

62 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/113 1/1

63 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/117 1/1

64 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 099 1/1

65 Bács-Kiskun Csengőd Csengőd 0413/39 1/1

66 Bács-Kiskun Csengőd Csengőd 0413/42 1/1

67 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/100 1/1

68 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/102 1/1

69 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/109 1/1

70 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/84 1/1

71 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/91 1/1

72 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/94 1/1

73 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 054 1/1

74 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/115 1/1

75 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/118 1/1

76 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/122 1/1

77 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/127 1/1

78 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/130 1/1

79 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0170/10 1/1

80 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0262 1/1

81 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0288 1/1

82 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0110/44 1/1

83 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0110/49 1/1

84 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/47 1/1

85 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/48 1/1

86 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/51 1/1

87 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0180/142 1/1

88 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 027/2 1/1

89 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 034/21 1/1

90 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/128 1/1
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Sorszám Megye Önkormányzat Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad

91 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/131 1/1

92 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/133 1/1

93 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/135 1/1

94 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/136 1/1

95 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/137 1/1

96 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/138 1/1

97 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/139 1/1

98 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/140 1/1

99 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 095/145 1/1

100 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 095/160 1/1

101 Bács-Kiskun Katymár Katymár 03 1/1

102 Bács-Kiskun Katymár Katymár 059 1/1

103 Bács-Kiskun Katymár Katymár 084/2 1/1

104 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0530 1/1

105 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0796/216 1/1

106 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 1815/42 1/1

107 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 1815/43 1/1

108 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 630/5 1/1

109 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 041 1/1

110 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 062 1/1

111 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 063 1/1

112 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 094/1 1/1

113 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 094/2 1/1

114 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 097 1/1

115 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/20 1/1

116 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/22 1/1

117 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/25 1/1

118 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0345/20 1/1

119 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0349/31 1/1

120 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0349/35 1/1

121 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0350/13 1/1

122 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0351/12 1/1

123 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0352/25 1/1

124 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0358/15 1/1

125 Bács-Kiskun Városföld Városföld 011/132 1/1

126 Bács-Kiskun Városföld Városföld 014 1/1

127 Bács-Kiskun Városföld Városföld 028 1/1

128 Bács-Kiskun Városföld Városföld 031 1/1

129 Bács-Kiskun Városföld Városföld 033/1 1/1

130 Bács-Kiskun Városföld Városföld 033/3 1/1

131 Bács-Kiskun Városföld Városföld 06/1 1/1

132 Bács-Kiskun Városföld Városföld 06/2 1/1

133 Bács-Kiskun Városföld Városföld 068 1/1

134 Bács-Kiskun Városföld Városföld 069/136 1/1

135 Bács-Kiskun Városföld Városföld 07/3 1/1

136 Bács-Kiskun Városföld Városföld 073/6 1/1
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137 Bács-Kiskun Városföld Városföld 09/1 1/1

138 Bács-Kiskun Városföld Városföld 09/3 1/1

139 Baranya Alsómocsolád Alsómocsolád 64 2/4

140 Baranya Alsószentmárton Alsószentmárton 5 1/2

141 Baranya Bicsérd Bicsérd 056 1/1

142 Baranya Birján Birján 012/1 1/1

143 Baranya Bodolyabér Bodolyabér 051/3 1/1

144 Baranya Bóly Bóly 675 60/450

145 Baranya Bóly Bóly 935 2/8

146 Baranya Bóly Bóly 936 2/8

147 Baranya Drávaiványi Drávaiványi 31 4/8

148 Baranya Drávasztára Drávasztára 244 2/4

149 Baranya Hegyszentmárton Hegyszentmárton 6/2 1/4

150 Baranya Kétújfalu Kétújfalu 040 1/1

151 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 1480 1/1

152 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 158 1/1

153 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 407/2 2/4

154 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 92 2/24

155 Baranya Palotabozsok Palotabozsok 517 4/5

156 Baranya Pécs Pécs 43586/6 1/1

157 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1155 6/12

158 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1167 6/12

159 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1451/6 2/4

160 Baranya Pellérd Pellérd 204/9 1/1

161 Baranya Siklósbodony Siklósbodony 22 1/1

162 Baranya Szalatnak Szalatnak 215/2 1/3

163 Baranya Szentegát Szentegát 0325/6 4/44

164 Baranya Szentlőrinc Szentlőrinc 096/7 12/126

165 Baranya Szigetvár Szigetvár 025 1/1

166 Baranya Szigetvár Szigetvár 307 1/1

167 Baranya Szilágy Szilágy 257 1/2

168 Baranya Teklafalu Teklafalu 82 2/4

169 Baranya Téseny Téseny 46 1/6

170 Baranya Vajszló Vajszló 165 1/1

171 Baranya Vajszló Vajszló 529/4 1/2

172 Baranya Vajszló Vajszló 530 1/2

173 Baranya Vajszló Vajszló 922 3/6

174 Baranya Zádor Zádor 164 79/120

175 Békés Békés Békés 2073 1/1

176 Békés Békéscsaba Békéscsaba 3261/12 1/1

177 Békés Gádoros Gádoros 779 492/1997

178 Békés Lőkösháza Lőkösháza 513/1 112/1524

179 Békés Nagybánhegyes Nagybánhegyes 206 111/1459

180 Békés Okány Okány 9 241/1471

181 Békés Orosháza Orosháza 5811 49/996

182 Borsod-Abaúj-Zemplén Harsány Harsány 495/2 1/1
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183 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 3678/A/2 1/1

184 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 3678/A/3 1/1

185 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 3678/A/4 1/1

186 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 3678/A/5 1/1

187 Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc 3678/A/6 1/1

188 Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld Szakáld 024/12 1/1

189 Borsod-Abaúj-Zemplén Szomolya Szomolya 1122 1/1

190 Borsod-Abaúj-Zemplén Tarcal Tarcal 491 1/1

191 Budapest
Budapest Főváros XXII. 
kerület Budafok-Tétény 

Önkormányzata
Budapest 0238011/2 1/1

192 Budapest
Budapest Főváros XXII. 
kerület Budafok-Tétény 

Önkormányzata
Budapest 0239901/5 1/1

193 Budapest
Budapest Főváros XXII. 
kerület Budafok-Tétény 

Önkormányzata
Budapest 0239901/6 1/1

194 Budapest
Budapest Főváros 

XVI. Kerületi 
Önkormányzata

Budapest 103025 4/8

195 Budapest
Budapest Főváros 

XVI. Kerületi 
Önkormányzata

Budapest 103153/29 1/1

196 Budapest
Budapest Főváros 

XVI. Kerületi 
Önkormányzata

Budapest 105842/23 1/1

197 Budapest
Budapest Főváros 

XVI. Kerületi 
Önkormányzata

Budapest 116228 1/1

198 Budapest
Budapest Főváros XVII. 

kerület Rákosmente 
Önkormányzata

Budapest 121127/29/A/80 278/1000

199 Budapest
Budapest Főváros XVII. 

kerület Rákosmente 
Önkormányzata

Budapest 125056 1/1

200 Budapest
Budapest Főváros XVII. 

kerület Rákosmente 
Önkormányzata

Budapest 128457/1 1/1

201 Budapest
Budapest Főváros 
XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata

Budapest 1336/1 9/10

202 Budapest
Budapest Főváros XVII. 

kerület Rákosmente 
Önkormányzata

Budapest 139906 100/403

203 Budapest

Budapest Főváros 
III. kerület 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata

Budapest 14746 1/1
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204 Budapest
Budapest Főváros II. 

kerületi Önkormányzat
Budapest 14819 2520/15120

205 Budapest
Budapest Főváros II. 

kerületi Önkormányzat
Budapest 14965/1 1/1

206 Budapest
Budapest Főváros II. 

kerületi Önkormányzat
Budapest 14968/2 1/1

207 Budapest
Budapest Főváros 
Önkormányzata

Budapest 150353/10 1/1

208 Budapest
Budapest Főváros 
Önkormányzata

Budapest 65552/60 1/1

209 Budapest
Budapest Főváros II. 

kerületi Önkormányzat
Budapest 15648/2 1/1

210 Budapest
Budapest Főváros 

XIX. kerület Kispest 
Önkormányzata

Budapest 161996 5/6

211 Budapest
Budapest Főváros XX. 
kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat
Budapest 171939/0/A/4 1/2

212 Budapest
Budapest Főváros XX. 
kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat
Budapest 172483 150/964

213 Budapest

Budapest Főváros 
III. kerület 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata

Budapest 17301 1/1

214 Budapest
Budapest Főváros XX. 
kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat
Budapest 174633 6/18

215 Budapest
Budapest Főváros XX. 
kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat
Budapest 174975 12/24

216 Budapest
Budapest Főváros XX. 
kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat
Budapest 175920 1/16

217 Budapest

Budapest Főváros 
III. kerület 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata

Budapest 17655/3/A/111 2/12

218 Budapest
Budapest Főváros XX. 
kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat
Budapest 177838/2 1/1

219 Budapest
Budapest Főváros XX. 
kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat
Budapest 178655 48/192

220 Budapest
Budapest Főváros XX. 
kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat
Budapest 179993 2/12

221 Budapest
Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzat

Budapest 185453/14 1/1
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222 Budapest
Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzat

Budapest 185453/16 1/1

223 Budapest
Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzat

Budapest 185453/28 1/1

224 Budapest
Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzat

Budapest 185453/31 1/1

225 Budapest
Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzat

Budapest 185453/33 1/1

226 Budapest
Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzat

Budapest 185453/39 1/1

227 Budapest
Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzat

Budapest 185453/6 1/1

228 Budapest
Budapest Főváros 
Önkormányzata

Budapest 195987/1 1/1

229 Budapest
Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzat

Budapest 196857 1/1

230 Budapest
Budapest Főváros 
XXI. kerület Csepel 

Önkormányzata 
Budapest 202788/69 1/1

231 Budapest
Budapest Főváros 
XXI. kerület Csepel 

Önkormányzata 
Budapest 209927 1/1

232 Budapest
Budapest Főváros 
XXI. kerület Csepel 

Önkormányzata 
Budapest 209961/8 1/1

233 Budapest
Budapest Főváros 
XXI. kerület Csepel 

Önkormányzata 
Budapest 210039 1/1

234 Budapest
Budapest Főváros XXII. 
kerület Budafok-Tétény 

Önkormányzata
Budapest 221684 1/1

235 Budapest
Budapest Főváros XXII. 
kerület Budafok-Tétény 

Önkormányzata
Budapest 224181 32/144

236 Budapest

Budapest Főváros 
III. kerület 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata

Budapest 22427 288/6912

237 Budapest
Budapest Főváros XXII. 
kerület Budafok-Tétény 

Önkormányzata
Budapest 229091 1/1
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238 Budapest
Budapest Főváros XXII. 
kerület Budafok-Tétény 

Önkormányzata
Budapest 231999/2 1/1

239 Budapest
Budapest Főváros XIII. 

kerületi Önkormányzat
Budapest 27694 48/13440

240 Budapest
Budapest Főváros 
XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata

Budapest 3335/3 1/1

241 Budapest
Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 

Önkormányzata
Budapest 38229/9 1/1

242 Budapest
Budapest Főváros 

X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat

Budapest 38924/10 1/1

243 Budapest
Budapest Főváros 
Önkormányzata

Budapest 39221/28/B/1 396/549

244 Budapest
Budapest Főváros 
Önkormányzata

Budapest 4042/92 1/1

245 Budapest
Budapest Főváros 

X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat

Budapest 41575/7 1/1

246 Budapest
Budapest Főváros 
XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata

Budapest 45141/2 1/1

247 Budapest
Budapest Főváros II. 

kerületi Önkormányzat
Budapest 50869/3 1/1

248 Budapest
Budapest Főváros 
I. kerület Budavári 

Önkormányzat
Budapest 6565/2 1/1

249 Budapest
Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest 
Önkormányzata

Budapest 70102/0/A/1 1/1

250 Budapest
Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest 
Önkormányzata

Budapest 70397 1/1

251 Budapest
Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest 
Önkormányzata

Budapest 70428/2 1/1

252 Budapest
Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest 
Önkormányzata

Budapest 71424/0/A/8 1/1

253 Budapest
Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest 
Önkormányzata

Budapest 73748 528/1751

254 Budapest
Budapest Főváros XV. 

kerületi Önkormányzat
Budapest 86194 1/1

255 Budapest
Budapest Főváros XII. 

kerület Hegyvidék 
Önkormányzata

Budapest 8786/6 1/1
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256 Budapest
Budapest Főváros XII. 

kerület Hegyvidék 
Önkormányzata

Budapest 8813/5 1/1

257 Csongrád Apátfalva Apátfalva 1561 10/20

258 Csongrád Apátfalva Apátfalva 1562 10/20

259 Csongrád Kistelek Kistelek 2650/66 1/1

260 Csongrád Makó Makó 6443/2 248/478

261 Csongrád Mórahalom Mórahalom 916/4 1/1

262 Csongrád Tiszasziget Tiszasziget 443 60536/451584

263 Fejér Bicske Bicske 2532/2 1/1

264 Fejér Ercsi Ercsi 3002 1/1

265 Fejér Ercsi Ercsi 3023 1/1

266 Fejér Ercsi Ercsi 3024 1/1

267 Fejér Ercsi Ercsi 3025 1/1

268 Fejér Ercsi Ercsi 3027 1/1

269 Fejér Ercsi Ercsi 3028 1/1

270 Fejér Ercsi Ercsi 3062 1/1

271 Fejér Ercsi Ercsi 3063 1/1

272 Fejér Pázmánd Pázmánd 811 3/24

273 Fejér Perkáta Perkáta 86/1 1/1

274 Fejér Sáregres Sáregres 834 972/10080

275 Fejér Óbarok Óbarok 9233/5 1/1

276 Győr-Moson-Sopron Bágyogszovát Bágyogszovát 548 1/1

277 Győr-Moson-Sopron Bágyogszovát Bágyogszovát 876 1/1

278 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 1569 1/1

279 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 92 12402/267120

280 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 96 117/360

281 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 0130/17 1/1

282 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 261 1/1

283 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 86 1/1

284 Győr-Moson-Sopron Cakóháza Cakóháza 6 1/1

285 Győr-Moson-Sopron Csáfordjánosfa Csáfordjánosfa 119 1/1

286 Győr-Moson-Sopron Farád Farád 5801 1/1

287 Győr-Moson-Sopron Fertőd Fertőd 0201 1/1

288 Győr-Moson-Sopron Gyalóka Gyalóka 041/8 1/1

289 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 070/20 1/1

290 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 08/10 1/1

291 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 08/11 1/1

292 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 8710/1 1/1

293 Győr-Moson-Sopron Győrújbarát Győrújbarát 04 1/1

294 Győr-Moson-Sopron Győrújbarát Győrújbarát 2424 972/7776

295 Győr-Moson-Sopron Hegyeshalom Hegyeshalom 015/3 1/1

296 Győr-Moson-Sopron Hegyeshalom Hegyeshalom 0534 1/1

297 Győr-Moson-Sopron Himod Himod 215 84/672

298 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 053/3 1/1

299 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 055/3 1/1
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300 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 066/22 1/1

301 Győr-Moson-Sopron Jánossomorja Jánossomorja 2410/1 1/1

302 Győr-Moson-Sopron Kapuvár Kapuvár 3462 68/1227

303 Győr-Moson-Sopron Kópháza Kópháza 970/2 1/1

304 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0108/2 1/1

305 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0116/2 1/1

306 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0130/1 1/1

307 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 042/2 1/1

308 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 068/22 1/1

309 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 068/24 1/1

310 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 501/2 1/1

311 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 502 1/1

312 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 505 1/1

313 Győr-Moson-Sopron Markotabödöge Markotabödöge 90/1 1/2

314 Győr-Moson-Sopron Mezőörs Mezőörs 800/1 180/540

315 Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár 5075/2 1/1

316 Győr-Moson-Sopron Nyúl Nyúl 764/40 1/1

317 Győr-Moson-Sopron Nyúl Nyúl 764/41 1/1

318 Győr-Moson-Sopron Rábakecöl Rábakecöl 0154/2 1/1

319 Győr-Moson-Sopron Rábakecöl Rábakecöl 0176/3 1/1

320 Győr-Moson-Sopron Rábaszentmiklós Rábaszentmiklós 40 1/1

321 Győr-Moson-Sopron Sopron Sopron 10844 1/1

322 Győr-Moson-Sopron Sopron Sopron 8607/8 1/1

323 Győr-Moson-Sopron Sopronhorpács Sopronhorpács 223/1 1/1

324 Győr-Moson-Sopron Szárföld Szárföld 068/18 1/1

325 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 258 102/288

326 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 406 15/30

327 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 461 20/60

328 Győr-Moson-Sopron Tét Tét 0443/1 1/1

329 Győr-Moson-Sopron Tét Tét 1216/2 1/1

330 Győr-Moson-Sopron Vámosszabadi Vámosszabadi 0331/17 1/1

331 Hajdú-Bihar Báránd Báránd 280 1/1

332 Hajdú-Bihar Bedő Bedő 317 1/1

333 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 13812/4 1/1

334 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 26783/1 1/1

335 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 30547 (zártkert) 1/6

336 Hajdú-Bihar Ebes Ebes 0105/3 1/1

337 Hajdú-Bihar Hajdúbagos Hajdúbagos 43 1/1

338 Hajdú-Bihar Hajdúnánás Hajdúnánás 2558 1/4

339 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 108 1/3

340 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 348 1/1

341 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 838 1/1

342 Hajdú-Bihar Konyár Konyár 391/1 1/1

343 Hajdú-Bihar Konyár Konyár 391/2 1/1

344 Hajdú-Bihar Körösszakál Körösszakál 298 15/75

345 Hajdú-Bihar Körösszakál Körösszakál 397 48/1344
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346 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/23 1/1

347 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/24 1/1

348 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/25 1/1

349 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/26 1/1

350 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1024/2 1/1

351 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 985/1 1/1

352 Hajdú-Bihar Nádudvar Nádudvar 2771/51 4/8

353 Hajdú-Bihar Nyírábrány Nyírábrány 1415/1 1/1

354 Hajdú-Bihar Nyírábrány Nyírábrány 1428 1/1

355 Hajdú-Bihar Vámospércs Vámospércs 331/2 1/2

356 Hajdú-Bihar Vekerd Vekerd 14 1/1

357 Heves Apc Apc 930 2/4

358 Heves Apc Apc 931 2/4

359 Heves Bekölce Bekölce 55 1/1

360 Heves Bükkszék Bükkszék 088 1/1

361 Heves Bükkszék Bükkszék 109/2 1/1

362 Heves Bükkszék Bükkszék 120 1/1

363 Heves Bükkszenterzsébet Bükkszenterzsébet 60 1/1

364 Heves Bükkszenterzsébet Bükkszenterzsébet 64 1/1

365 Heves Bükkszentmárton Bükkszentmárton 93 9/10

366 Heves Csány Csány 1344 1/1

367 Heves Csány Csány 770 1/1

368 Heves Eger Eger 23201/5/P 1/1

369 Heves Eger Eger 2972 1/1

370 Heves Eger Eger 5177 1/2

371 Heves Eger Eger 7757/A/2 1/2

372 Heves Eger Eger 9870 1/2

373 Heves Eger Eger 9874 1/2

374 Heves Gyöngyöstarján Gyöngyöstarján 0392/1 400000/1200000

375 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 211 1/1

376 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 22/2 1/2

377 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 27/1 1/1

378 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 312 1/2

379 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 32 1/1

380 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 515/1 1/1

381 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 67 1/1

382 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 69 1/1

383 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 808 1/1

384 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 809 1/1

385 Heves Istenmezeje Istenmezeje 103 4/10

386 Heves Istenmezeje Istenmezeje 104 4/10

387 Heves Istenmezeje Istenmezeje 105 4/10

388 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1224 3/120

389 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1227 1/40

390 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1228 210/756

391 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1240 3/60
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392 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1241 3/60

393 Heves Istenmezeje Istenmezeje 164 4/10

394 Heves Istenmezeje Istenmezeje 398 1/1

395 Heves Istenmezeje Istenmezeje 815 1/4

396 Heves Istenmezeje Istenmezeje 900 420/1512

397 Heves Istenmezeje Istenmezeje 903 168/1512

398 Heves Istenmezeje Istenmezeje 906 420/1512

399 Heves Istenmezeje Istenmezeje 909 420/1512

400 Heves Istenmezeje Istenmezeje 910 420/1512

401 Heves Istenmezeje Istenmezeje 911 420/1512

402 Heves Istenmezeje Istenmezeje 912 420/1512

403 Heves Istenmezeje Istenmezeje 971 3/60

404 Heves Istenmezeje Istenmezeje 973 1/15

405 Heves Istenmezeje Istenmezeje 988 24/192

406 Heves Ivád Ivád 151 4/720

407 Heves Ivád Ivád 154/1 1/60

408 Heves Ivád Ivád 155 4/720

409 Heves Ivád Ivád 156 4/720

410 Heves Karácsond Karácsond 1697/22 1/1

411 Heves Karácsond Karácsond 1697/23 1/1

412 Heves Karácsond Karácsond 876 1/1

413 Heves Kisnána Kisnána 606 2/36

414 Heves Ludas Ludas 125 1/1

415 Heves Ludas Ludas 419 1/2

416 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0200/31 1/1

417 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/2 1/1

418 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/3 1/1

419 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/4 1/1

420 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/2 1/1

421 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/3 1/1

422 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/4 1/1

423 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 581 1/1

424 Heves Mezőtárkány Mezőtárkány 720 1/2

425 Heves Nagykökényes Nagykökényes 46/1 1/1

426 Heves Nagyréde Nagyréde 886/1 1/1

427 Heves Nagyvisnyó Nagyvisnyó 464 30/240

428 Heves Nagyvisnyó Nagyvisnyó 562/4 2/20

429 Heves Noszvaj Noszvaj 197 2/10

430 Heves Noszvaj Noszvaj 219 1/1

431 Heves Noszvaj Noszvaj 242 20/240

432 Heves Noszvaj Noszvaj 748 36/432

433 Heves Noszvaj Noszvaj 750 6/72

434 Heves Noszvaj Noszvaj 751 6/72

435 Heves Noszvaj Noszvaj 752 224/2160

436 Heves Noszvaj Noszvaj 940 1/1

437 Heves Parád Parád 0140/71 1/1
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438 Heves Parád Parád 1101 1/1

439 Heves Parád Parád 1104 1/1

440 Heves Parád Parád 1106 1/1

441 Heves Parád Parád 1247 1/1

442 Heves Parád Parád 1302 63504/5715360

443 Heves Parád Parád 1303 63504/5715360

444 Heves Parád Parád 1304 63504/5715630

445 Heves Parád Parád 1329 3/128

446 Heves Parád Parád 1333 3/128

447 Heves Parád Parád 1334 3/128

448 Heves Parád Parád 1436 90/5760

449 Heves Parád Parád 1465 3/128

450 Heves Parád Parád 1466 3/128

451 Heves Parád Parád 1467 3/128

452 Heves Parád Parád 1468 3/128

453 Heves Parád Parád 1505/2 6/96

454 Heves Parád Parád 1518 1/1

455 Heves Parád Parád 1519 1/1

456 Heves Parád Parád 1544 1/1

457 Heves Parád Parád 156 1/1

458 Heves Parád Parád 1604 1/1

459 Heves Parád Parád 322 114/161

460 Heves Parád Parád 543 1/1

461 Heves Parád Parád 679/2 1/1

462 Heves Pétervására Pétervására 1202/8 1/1

463 Heves Pétervására Pétervására 854/1 70719/135009

464 Heves Petőfibánya Petőfibánya 0196 1/1

465 Heves Sarud Sarud 651/1 1/1

466 Heves Sarud Sarud 652/2 1/1

467 Heves Sarud Sarud 653 1/1

468 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 7/2 1/1

469 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 914 1/1

470 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 916 1/1

471 Heves Szihalom Szihalom 639 4/8

472 Heves Tarnabod Tarnabod 244 1/2

473 Heves Tarnaméra Tarnaméra 998 1/1

474 Heves Terpes Terpes 43 24/72

475 Heves Terpes Terpes 81 1/1

476 Heves Terpes Terpes 83 1/1

477 Heves Terpes Terpes 93 27/40

478 Heves Tiszanána Tiszanána 1621 1/1

479 Heves Verpelét Verpelét 1071 1/2

480 Heves Verpelét Verpelét 1114 1/48

481 Heves Verpelét Verpelét 1649 4/16

482 Heves Verpelét Verpelét 996 1/1

483 Heves Visznek Visznek 685 1/1
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484 Heves Zagyvaszántó Zagyvaszántó 337 1/1

485 Jász-Nagykun-Szolnok Csépa Csépa 1309 1/1

486 Jász-Nagykun-Szolnok Jászapáti Jászapáti 2662 1/1

487 Jász-Nagykun-Szolnok Jászárokszállás Jászárokszállás 4205 2/4

488 Jász-Nagykun-Szolnok Jászárokszállás Jászárokszállás 431 2/4

489 Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Jászberény 2/2 75/1792

490 Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Jászberény 4424/1 1/1

491 Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Jászberény 4424/2 1/1

492 Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Jászberény 4502 1/1

493 Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Jászberény 4571 1/1

494 Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Jászberény 5950 1/1

495 Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Jászberény 7776 1/1

496 Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Jászberény 7820 84/144

497 Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Jászberény 8023 18/72

498 Jász-Nagykun-Szolnok Jászladány Jászladány 2214 1/1

499 Jász-Nagykun-Szolnok Jászladány Jászladány 389/1 1/1

500 Jász-Nagykun-Szolnok Jászladány Jászladány 389/2 1/1

501 Jász-Nagykun-Szolnok Mezőhék Mezőhék 0369/65 1/1

502 Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred Tiszafüred 2225/2 1/1

503 Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaigar Tiszaigar 255 1/1

504 Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaigar Tiszaigar 594/1 1/2

505 Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaigar Tiszaigar 594/2 1/2

506 Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaigar Tiszaigar 595 1/1

507 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/18 1/1

508 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/19 1/1

509 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/20 1/1

510 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/21 1/1

511 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/22 1/1

512 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/23 1/1

513 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/24 1/1

514 Komárom-Esztergom Bakonyszombathely Bakonyszombathely 745  12/24

515 Komárom-Esztergom Dad Dad 123 60/840

516 Komárom-Esztergom Dad Dad 176 140/280

517 Komárom-Esztergom Dad Dad 370  18480/201600

518 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 16127/2  240/420

519 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40122/2  2/36

520 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40158  6/288

521 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40213  48/1152

522 Komárom-Esztergom Gyermely Gyermely 1130 1/1

523 Komárom-Esztergom Héreg Héreg 631 1/1

524 Komárom-Esztergom Héreg Héreg 665 1/1

525 Komárom-Esztergom Lábatlan Lábatlan 2393  2/4

526 Komárom-Esztergom Leányvár Leányvár 665  9/180

527 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1363 1/1

528 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1376 1/1

529 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1588/3 1/1
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530 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1611 1/1

531 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1612 1/1

532 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1613 1/1

533 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1614 1/1

534 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1615 1/1

535 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1616 1/1

536 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1617 1/1

537 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1618 1/1

538 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1619 1/1

539 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1621 1/1

540 Komárom-Esztergom Tarján Tarján 343 1/1

541 Komárom-Esztergom Tarján Tarján 868 1/1

542 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 13013/36  8/288

543 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 2203 3/18

544 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5200/21 2/6

545 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5695  271/783

546 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5703  20/120

547 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5704  20/120

548 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/10 60/2520

549 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/11 60/2520

550 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/15 450/1440

551 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/16 450/1440

552 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/9 60/2520

553 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 758  4/20

554 Nógrád Bér Bér 082 1/1

555 Nógrád Bér Bér 089 1/1

556 Nógrád Berkenye Berkenye 63/2 1/1

557 Nógrád Buják Buják 677/0/J 1/4

558 Nógrád Buják Buják 89 2/8

559 Nógrád Csécse Csécse 66 1/1

560 Nógrád Etes Etes 0108 1/1

561 Nógrád Etes Etes 31 1/1

562 Nógrád Etes Etes 551 6/36

563 Nógrád Felsőpetény Felsőpetény 183/1 1/4

564 Nógrád Jobbágyi Jobbágyi 340 1/1

565 Nógrád Jobbágyi Jobbágyi 416 1/4

566 Nógrád Legénd Legénd 0201 1/1

567 Nógrád Legénd Legénd 0205 1/1

568 Nógrád Legénd Legénd 0226/8 1/1

569 Nógrád Legénd Legénd 028 1/1

570 Nógrád Legénd Legénd 029 1/1

571 Nógrád Litke Litke 355 1/1

572 Nógrád Ludányhalászi Ludányhalászi 258 1/1

573 Nógrád Magyargéc Magyargéc 114 1/2

574 Nógrád Magyargéc Magyargéc 97 1/1

575 Nógrád Mátranovák Mátranovák 1100 1/1



62660 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 108. szám 

Sorszám Megye Önkormányzat Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad

576 Nógrád Mátranovák Mátranovák 1405 4/8

577 Nógrád Mátranovák Mátranovák 295 1/1

578 Nógrád Mátranovák Mátranovák 644 6/18

579 Nógrád Mátranovák Mátranovák 828 1/1

580 Nógrád Mátraszele Mátraszele 755 2/4

581 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 1039 1/2

582 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 527 12/144

583 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 562 12/168

584 Nógrád Mihálygerge Mihálygerge 649 408/2592

585 Nógrád Nógrádkövesd Nógrádkövesd 051/7 1/1

586 Nógrád Nógrádsáp Nógrádsáp 454 12/84

587 Nógrád Salgótarján Salgótarján 0414/38 1/1

588 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 0106 1/1

589 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 223 28/54

590 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 236 2/18

591 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 238 1/9

592 Nógrád Szanda Szanda 0159/8 1/1

593 Nógrád Szanda Szanda 0161/2 1/1

594 Nógrád Szanda Szanda 0161/3 1/1

595 Nógrád Szanda Szanda 68 1/1

596 Nógrád Szécsény Szécsény 2015/1 12/216

597 Nógrád Terény Terény 209 1/1

598 Pest Acsa Acsa 0174 1/1

599 Pest Acsa Acsa 0192/1 1/1

600 Pest Acsa Acsa 0192/2 1/1

601 Pest Apaj Apaj 21/2 1/1

602 Pest Apaj Apaj 30 1/1

603 Pest Apaj Apaj 361 1/1

604 Pest Apaj Apaj 365 1/1

605 Pest Apaj Apaj 76/21 1/1

606 Pest Áporka Áporka 030/5 1/1

607 Pest Áporka Áporka 385 1/1

608 Pest Áporka Áporka 414 1/1

609 Pest Bernecebaráti Bernecebaráti 596/6 1/1

610 Pest Bernecebaráti Bernecebaráti 747 1/1

611 Pest Biatorbágy Biatorbágy 1495 1/4

612 Pest Biatorbágy Biatorbágy 2216 1/1

613 Pest Biatorbágy Biatorbágy 255 1/1

614 Pest Budakalász Budakalász 2373 68/200

615 Pest Budakalász Budakalász 2421 2/4

616 Pest Budakeszi Budakeszi 2472 3/73

617 Pest Budakeszi Budakeszi 3141 1/1

618 Pest Budakeszi Budakeszi 3142 1/1

619 Pest Budakeszi Budakeszi 3182 1/1

620 Pest Budakeszi Budakeszi 6637 22/329

621 Pest Budaörs Budaörs 10349 1/1
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622 Pest Budaörs Budaörs 11240 4/1010

623 Pest Budaörs Budaörs 158/3 7/96

624 Pest Budaörs Budaörs 42 10800/74160

625 Pest Budaörs Budaörs 947/2 2/21

626 Pest Cegléd Cegléd 5196 1/1

627 Pest Cegléd Cegléd 9505/2 1/1

628 Pest Dabas Dabas 5747 233/383

629 Pest Dánszentmiklós Dánszentmiklós 550 1/1

630 Pest Délegyháza Délegyháza 1174 933/1433

631 Pest Diósd Diósd 2085 358/2201

632 Pest Diósd Diósd 3109 1/1

633 Pest Diósd Diósd 3110 1/1

634 Pest Diósd Diósd 3210 13/67

635 Pest Dunakeszi Dunakeszi 6996 1/1

636 Pest Dunavarsány Dunavarsány 1762 1/1

637 Pest Dunavarsány Dunavarsány 1763 1/1

638 Pest Dunavarsány Dunavarsány 793/4 1/1

639 Pest Érd Érd 288 1/2

640 Pest Érd Érd 3240 1/2

641 Pest Érd Érd 11599/3 1/1

642 Pest Érd Érd 17477 1/1

643 Pest Érd Érd 18226 1/1

644 Pest Érd Érd 18270 1/1

645 Pest Érd Érd 20482 1/1

646 Pest Érd Érd 23494 1/3

647 Pest Érd Érd 24553 41/362

648 Pest Érd Érd 2647 1/1

649 Pest Érd Érd 2804 1/2

650 Pest Érd Érd 3632/1 1/2

651 Pest Érd Érd 3632/2 1/2

652 Pest Érd Érd 3642/4 1/1

653 Pest Érd Érd 3642/5 1/1

654 Pest Érd Érd 5028 1/2

655 Pest Érd Érd 5253 1/1

656 Pest Érd Érd 5422 1/4

657 Pest Érd Érd 6526 1/2

658 Pest Érd Érd 678 1/1

659 Pest Érd Érd 8815 1/2

660 Pest Erdőkertes Erdőkertes 1613 1/1

661 Pest Erdőkertes Erdőkertes 1990 1/1

662 Pest Erdőkertes Erdőkertes 2694 1/1

663 Pest Erdőkertes Erdőkertes 2907/11 489/782

664 Pest Fót Fót 0210/3 1/1

665 Pest Fót Fót 0216/8 1/1

666 Pest Fót Fót 0221/13 1/1
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667 Pest Fót Fót 1573 41/95

668 Pest Fót Fót 4283 80/210

669 Pest Fót Fót 5460/24 1/1

670 Pest Fót Fót 798 9/18

671 Pest Gödöllő Gödöllő 4290 1/1

672 Pest Gödöllő Gödöllő 5243/3 1/2

673 Pest Gyömrő Gyömrő 110/8 1/1

674 Pest Herceghalom Herceghalom 321/433 1/1

675 Pest Kakucs Kakucs 846 1/1

676 Pest Kakucs Kakucs 847 1/1

677 Pest Kakucs Kakucs 848 1/1

678 Pest Kartal Kartal 660/1 2/6

679 Pest Kerepes Kerepes 0225 1/1

680 Pest Kiskunlacháza Kiskunlacháza 0622/12 1/1

681 Pest Kisnémedi Kisnémedi 178 3/6

682 Pest Kóka Kóka 97 1/1

683 Pest Kosd Kosd 0256/2 1/1

684 Pest Kosd Kosd 152 24/96

685 Pest Maglód Maglód 067/10 1/1

686 Pest Maglód Maglód 067/11 1/1

687 Pest Maglód Maglód 151 180/1440

688 Pest Maglód Maglód 685 7029/60000

689 Pest Maglód Maglód 686 7026/60000

690 Pest Maglód Maglód 692 7026/60000

691 Pest Maglód Maglód 790 1/8

692 Pest Makád Makád 233 1/2

693 Pest Mende Mende 340 1/2

694 Pest Mogyoród Mogyoród 1052 1/4

695 Pest Monor Monor 014/7 8703/10000

696 Pest Monor Monor 5608 1/4

697 Pest Monorierdő Monorierdő 1455 1/1

698 Pest Monorierdő Monorierdő 1816 3/4

699 Pest Nagykáta Nagykáta 1314 24/216

700 Pest Nagykovácsi Nagykovácsi 473 1/1

701 Pest Nagymaros Nagymaros 771/4 1/1

702 Pest Ócsa Ócsa 2537 1/1

703 Pest Páty Páty 378 1/1

704 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 015/37 1/1

705 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 019/12 1/1

706 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 230 1/1

707 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 30 1/1

708 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1206 4/8

709 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1252/1 3/84

710 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1946 2/24

711 Pest Pilisszántó Pilisszántó 1000/8 1/1

712 Pest Pilisszentiván Pilisszentiván 854 1/1
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713 Pest Ráckeve Ráckeve 1044 6/12

714 Pest Ráckeve Ráckeve 444/2 1/1

715 Pest Solymár Solymár 3539/1 1/1

716 Pest Sülysáp Sülysáp 3859/4 1/1

717 Pest Sülysáp Sülysáp 4280 8/48

718 Pest Szentendre Szentendre 0278/2 238/14662

719 Pest Szentendre Szentendre 1147/4 1/1

720 Pest Szentendre Szentendre 2794/17 1/1

721 Pest Szentendre Szentendre 5064 1/1

722 Pest Szigethalom Szigethalom 1275 198/1302

723 Pest Szigethalom Szigethalom 1744 10/16

724 Pest Szigethalom Szigethalom 3306 1/1

725 Pest Szigethalom Szigethalom 884 1/2

726 Pest Szigetszentmárton Szigetszentmárton 016/11 1/1

727 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 5924 177/4635

728 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 6044 1/1

729 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 69/1 1/2

730 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 8131/7 1/1

731 Pest Szob Szob 852/12 1/1

732 Pest Szokolya Szokolya 1150 1/1

733 Pest Sződliget Sződliget 010/4 1/1

734 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 061/2 1/1

735 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 1654 80/839

736 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 3297 144/360

737 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 903/2 1/10

738 Pest Taksony Taksony 099/41 1/1

739 Pest Taksony Taksony 170/2 126/336

740 Pest Taksony Taksony 3034 4/12

741 Pest Tápiógyörgye Tápiógyörgye 804 1/2

742 Pest Tápióság Tápióság 0177/22 1/1

743 Pest Tápióság Tápióság 1534 1/1

744 Pest Tápiószele Tápiószele 158 1/1

745 Pest Tápiószőlős Tápiószőlős 1310/6 1/1

746 Pest Tárnok Tárnok 128/5 6/12

747 Pest Tóalmás Tóalmás 550 2/6

748 Pest Tóalmás Tóalmás 653 1/2

749 Pest Tök Tök 0147/2 1/1

750 Pest Tök Tök 150/2 1/1

751 Pest Tök Tök 271 1/1

752 Pest Tök Tök 82/2 1/1

753 Pest Törökbálint Törökbálint 0213/42 1/1

754 Pest Törökbálint Törökbálint 0215/3 1/1

755 Pest Törökbálint Törökbálint 0242/5 1/1

756 Pest Törökbálint Törökbálint 0275/14 1/1

757 Pest Törökbálint Törökbálint 0279 1/1

758 Pest Törökbálint Törökbálint 0285/7 1/1
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759 Pest Törökbálint Törökbálint 04/3 1/1

760 Pest Törökbálint Törökbálint 06/18 1/1

761 Pest Törökbálint Törökbálint 116 2/3

762 Pest Törökbálint Törökbálint 2191/3 65/577

763 Pest Törökbálint Törökbálint 2191/5 1/1

764 Pest Törökbálint Törökbálint 2424/2 1008/3120

765 Pest Törökbálint Törökbálint 2425 1176/3920

766 Pest Törökbálint Törökbálint 3342 1/1

767 Pest Törökbálint Törökbálint 7974 1/1

768 Pest Törökbálint Törökbálint 892 1/2

769 Pest Törökbálint Törökbálint 909 3/72

770 Pest Vác Vác 0417/2 1/1

771 Pest Vác Vác 0417/3 1/1

772 Pest Vác Vác 1724/6 30/480

773 Pest Vác Vác 1724/7 6/48

774 Pest Vác Vác 1725/4 6/48

775 Pest Vác Vác 2367 4/10

776 Pest Valkó Valkó 509 1/16

777 Pest Vámosmikola Vámosmikola 346 1/1

778 Pest Vámosmikola Vámosmikola 955 1/1

779 Pest Vecsés Vecsés 5615 1/1

780 Pest Veresegyház Veresegyház 6069 1/1

781 Pest Veresegyház Veresegyház 6086/1 2/4

782 Pest Veresegyház Veresegyház 691 1/2

783 Pest Visegrád Visegrád 0350 1/1

784 Pest Visegrád Visegrád 0351/2 1/1

785 Pest Visegrád Visegrád 1070/2 1/1

786 Pest Zebegény Zebegény 1/6 1/1

787 Pest Zebegény Zebegény 10/2 1/1

788 Pest Zebegény Zebegény 11/2 1/1

789 Pest Zebegény Zebegény 114/3 1/1

790 Pest Zebegény Zebegény 118/2 1/1

791 Pest Zebegény Zebegény 119/2 1/1

792 Pest Zebegény Zebegény 12/2 1/1

793 Pest Zebegény Zebegény 122/2 1/1

794 Pest Zebegény Zebegény 13/2 1/1

795 Pest Zebegény Zebegény 14/2 1/1

796 Pest Zebegény Zebegény 15/2 1/1

797 Pest Zebegény Zebegény 16/4 1/1

798 Pest Zebegény Zebegény 16/7 1/1

799 Pest Zebegény Zebegény 18/3 1/1

800 Pest Zebegény Zebegény 19/3 1/1

801 Pest Zebegény Zebegény 2/12 1/1

802 Pest Zebegény Zebegény 2/6 1/1

803 Pest Zebegény Zebegény 2/9 1/1

804 Pest Zebegény Zebegény 20/3 1/1
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805 Pest Zebegény Zebegény 21/3 1/1

806 Pest Zebegény Zebegény 24/3 1/1

807 Pest Zebegény Zebegény 25/3 1/1

808 Pest Zebegény Zebegény 26/5 1/1

809 Pest Zebegény Zebegény 27/3 1/1

810 Pest Zebegény Zebegény 28/3 1/1

811 Pest Zebegény Zebegény 29/5 1/1

812 Pest Zebegény Zebegény 29/8 1/1

813 Pest Zebegény Zebegény 3/3 1/1

814 Pest Zebegény Zebegény 30/3 1/1

815 Pest Zebegény Zebegény 31/5 1/1

816 Pest Zebegény Zebegény 31/8 1/1

817 Pest Zebegény Zebegény 33/6 1/1

818 Pest Zebegény Zebegény 33/9 1/1

819 Pest Zebegény Zebegény 34/3 1/1

820 Pest Zebegény Zebegény 36/5 1/1

821 Pest Zebegény Zebegény 36/8 1/1

822 Pest Zebegény Zebegény 37/3 1/1

823 Pest Zebegény Zebegény 39/3 1/1

824 Pest Zebegény Zebegény 4/3 1/1

825 Pest Zebegény Zebegény 40/5 1/1

826 Pest Zebegény Zebegény 40/8 1/1

827 Pest Zebegény Zebegény 42/3 1/1

828 Pest Zebegény Zebegény 5/3 1/1

829 Pest Zebegény Zebegény 50/3 1/1

830 Pest Zebegény Zebegény 53/2 1/1

831 Pest Zebegény Zebegény 54/2 1/1

832 Pest Zebegény Zebegény 55/2 1/1

833 Pest Zebegény Zebegény 56/6 1/1

834 Pest Zebegény Zebegény 57 1/1

835 Pest Zebegény Zebegény 58/16 1/1

836 Pest Zebegény Zebegény 58/18 1/1

837 Pest Zebegény Zebegény 58/20 1/1

838 Pest Zebegény Zebegény 59/5 1/1

839 Pest Zebegény Zebegény 59/7 1/1

840 Pest Zebegény Zebegény 6/2 1/1

841 Pest Zebegény Zebegény 6/3 1/1

842 Pest Zebegény Zebegény 60/2 1/1

843 Pest Zebegény Zebegény 61/2 1/1

844 Pest Zebegény Zebegény 63/2 1/1

845 Pest Zebegény Zebegény 64/2 1/1

846 Pest Zebegény Zebegény 65/2 1/1

847 Pest Zebegény Zebegény 68 1/1

848 Pest Zebegény Zebegény 7/3 1/1

849 Pest Zebegény Zebegény 73/5 1/1

850 Pest Zebegény Zebegény 77/2 1/1
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851 Pest Zebegény Zebegény 78/2 1/1

852 Pest Zebegény Zebegény 8/3 1/1

853 Pest Zebegény Zebegény 83/2 1/1

854 Pest Zebegény Zebegény 9/3 1/1

855 Somogy Andocs Andocs 1987/1 1/1

856 Somogy Bolhó Bolhó 231 1/1

857 Somogy Csokonyavisonta Csokonyavisonta 48/2 1/1

858 Somogy Csokonyavisonta Csokonyavisonta 74/2 2/6

859 Somogy Főnyed Főnyed 27/2 149/3852

860 Somogy Kapoly Kapoly 217 1/1

861 Somogy Kercseliget Kercseliget 39 1/1

862 Somogy Marcali Marcali 1096 1/1

863 Somogy Marcali Marcali 3244/13 1/1

864 Somogy Marcali Marcali 3244/7 1/1

865 Somogy Nágocs Nágocs 352 1140/2200

866 Somogy Nagyberény Nagyberény 394 3/4

867 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 135/2 1/1

868 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 174/1 1/1

869 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 196 1/1

870 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 234 1/1

871 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 236 1/1

872 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 306 1/1

873 Somogy Somogyjád Somogyjád 59 1/1

874 Somogy Somogyjád Somogyjád 60 1/1

875 Somogy Somogyjád Somogyjád 62 1/1

876 Somogy Somogyjád Somogyjád 620 1/1

877 Somogy Somogyjád Somogyjád 660 1/1

878 Szabolcs-Szatmár-Bereg Anarcs Anarcs 16 14/28

879 Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántháza Baktalórántháza 579/1 348/1020

880 Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántháza Baktalórántháza 878 1/1

881 Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántháza Baktalórántháza 961 100/5350

882 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bátorliget Bátorliget 0301 1/1

883 Szabolcs-Szatmár-Bereg Besenyőd Besenyőd 10 15/72

884 Szabolcs-Szatmár-Bereg Besenyőd Besenyőd 11 15/72

885 Szabolcs-Szatmár-Bereg Besenyőd Besenyőd 12 15/72

886 Szabolcs-Szatmár-Bereg Besenyőd Besenyőd 247/1 3/12

887 Szabolcs-Szatmár-Bereg Besenyőd Besenyőd 9 15/72

888 Szabolcs-Szatmár-Bereg Botpalád Botpalád 139 893/1921

889 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bököny Bököny 514 4/16

890 Szabolcs-Szatmár-Bereg Buj Buj 673 1/1

891 Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger Csenger 2000 1/1

892 Szabolcs-Szatmár-Bereg Dombrád Dombrád 953 4/96

893 Szabolcs-Szatmár-Bereg Dombrád Dombrád 954 4/96

894 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gávavencsellő Gávavencsellő 148 1473/2013

895 Szabolcs-Szatmár-Bereg Géberjén Géberjén 025/2 1/1

896 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gulács Gulács 313 2/6
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897 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gulács Gulács 314 1/3

898 Szabolcs-Szatmár-Bereg Győrtelek Győrtelek 330 1/2

899 Szabolcs-Szatmár-Bereg Győrtelek Győrtelek 4 1/1

900 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisléta Kisléta 719/2 18/54

901 Szabolcs-Szatmár-Bereg Levelek Levelek 0119/2 1/1

902 Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka Mátészalka 3617 795/29901

903 Szabolcs-Szatmár-Bereg Mérk Mérk 272 1280/5120

904 Szabolcs-Szatmár-Bereg Mérk Mérk 273 1280/5120

905 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagydobos Nagydobos 0121/2 1/1

906 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyecsed Nagyecsed 0204/10 1/1

907 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyhódos Nagyhódos 230 1/1

908 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyhódos Nagyhódos 231 1/1

909 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló Nagykálló 1320/3 25/300

910 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbéltek Nyírbéltek 0330/13 1/1

911 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 0421/2 1/1

912 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 0746 1/1

913 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 25944/4 1/1

914 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Nyíregyháza 8067 12/24

915 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírgelse Nyírgelse 353 420/3360

916 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírgelse Nyírgelse 583 12/270

917 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírgelse Nyírgelse 584 12/270

918 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírgelse Nyírgelse 590 216/4860

919 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírgelse Nyírgelse 591 216/4860

920 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírgelse Nyírgelse 598 216/4860

921 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírgelse Nyírgelse 599 216/4860

922 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírgelse Nyírgelse 689 216/1944

923 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírgyulaj Nyírgyulaj 0214/4 1/1

924 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíribrony Nyíribrony 524 1/8

925 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíribrony Nyíribrony 525 1/8

926 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírkáta Nyírkáta 124 360/960

927 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírkáta Nyírkáta 381 1/1

928 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírkáta Nyírkáta 501 2/28

929 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírmada Nyírmada 378/10 1/1

930 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírmada Nyírmada 385 1/1

931 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírtét Nyírtét 076/1 1/1

932 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírtura Nyírtura 354/68 295/1475

933 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírtura Nyírtura 354/69 1/1

934 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírtura Nyírtura 354/77 1/1

935 Szabolcs-Szatmár-Bereg Ököritófülpös Ököritófülpös 373 3/6

936 Szabolcs-Szatmár-Bereg Ömböly Ömböly 0218/2 1/1

937 Szabolcs-Szatmár-Bereg Ömböly Ömböly 208 4/8

938 Szabolcs-Szatmár-Bereg Penészlek Penészlek 368 1876/2190

939 Szabolcs-Szatmár-Bereg Penészlek Penészlek 431/3 54/540

940 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tarpa Tarpa 116 8/24

941 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tarpa Tarpa 219 1/1

942 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tarpa Tarpa 406 1/5
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943 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tarpa Tarpa 496 16/80

944 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tarpa Tarpa 497/1 16/80

945 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabecs Tiszabecs 7 1/1

946 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszabecs Tiszabecs 92 1/1

947 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszadada Tiszadada 52 1/1

948 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszaeszlár Tiszaeszlár 1173 1/4

949 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszaeszlár Tiszaeszlár 279 1/2

950 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tunyogmatolcs Tunyogmatolcs 1/2 1/1

951 Tolna Dalmand Dalmand 124 1/1

952 Tolna Dalmand Dalmand 143 1/1

953 Tolna Dalmand Dalmand 149 1/1

954 Tolna Dalmand Dalmand 150 1/1

955 Tolna Dalmand Dalmand 301 1/1

956 Tolna Dombóvár Dombóvár 4871/1 1/1

957 Tolna Dombóvár Dombóvár 6013 1/1

958 Tolna Dombóvár Dombóvár 6026 1/1

959 Tolna Dombóvár Dombóvár 6044 1/1

960 Tolna Dombóvár Dombóvár 6053 1/1

961 Tolna Dombóvár Dombóvár 6060 1/1

962 Tolna Dombóvár Dombóvár 6069 1/1

963 Tolna Dombóvár Dombóvár 6086 1/1

964 Tolna Dombóvár Dombóvár 6088 1/1

965 Tolna Dombóvár Dombóvár 6109 1/1

966 Tolna Gerjen Gerjen 602/40 1/1

967 Tolna Gerjen Gerjen 603/1 1/1

968 Tolna Gerjen Gerjen 603/2 1/1

969 Tolna Gerjen Gerjen 603/3 1/1

970 Tolna Gerjen Gerjen 603/4 1/1

971 Tolna Gerjen Gerjen 603/5 1/1

972 Tolna Gerjen Gerjen 603/6 1/1

973 Tolna Gyönk Gyönk 1244 1/1

974 Tolna Hőgyész Hőgyész 0178/10 1/1

975 Tolna Hőgyész Hőgyész 0178/12 1/1

976 Tolna Kisvejke Kisvejke 019/22 1/1

977 Tolna Kisvejke Kisvejke 019/27 1/1

978 Tolna Kisvejke Kisvejke 05/5 1/1

979 Tolna Nagydorog Nagydorog 458 23/195

980 Tolna Nagymányok Nagymányok 661/2 26/336

981 Tolna Németkér Németkér 1139 1/1

982 Tolna Paks Paks 12512 1/1

983 Tolna Paks Paks 12549 1/1

984 Tolna Sárszentlőrinc Sárszentlőrinc 279/2 1/1

985 Tolna Simontornya Simontornya 043/17 1/1

986 Tolna Simontornya Simontornya 135/20 1/1

987 Tolna Simontornya Simontornya 135/21 1/1

988 Tolna Simontornya Simontornya 181 1/1
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989 Tolna Szekszárd Szekszárd 1607/17 1/1

990 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/28 1/1

991 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/39 1/1

992 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/56 1/1

993 Tolna Tamási Tamási 0393/5 1/1

994 Tolna Tamási Tamási 0436/2 1/1

995 Tolna Tamási Tamási 2121/4 1/1

996 Tolna Várdomb Várdomb 601/1 1/1

997 Tolna Várdomb Várdomb 601/10 1/1

998 Tolna Várdomb Várdomb 601/17 1/1

999 Tolna Várdomb Várdomb 601/18 1/1

1000 Tolna Várdomb Várdomb 601/8 1/1

1001 Tolna Várdomb Várdomb 601/9 1/1

1002 Tolna Varsád Varsád 248/2 1/1

1003 Tolna Zomba Zomba 0175/1 1/1

1004 Vas Bozsok Bozsok 265/3 1/1

1005 Vas Bozsok Bozsok 265/4 1/1

1006 Vas Bucsu Bucsu 078/5 1/1

1007 Vas Bucsu Bucsu 078/7 1/1

1008 Vas Celldömölk Celldömölk 0642/2 1/1

1009 Vas Celldömölk Celldömölk 0660/1 1/1

1010 Vas Celldömölk Celldömölk 1391/22 1/1

1011 Vas Celldömölk Celldömölk 1867/7 1/1

1012 Vas Csipkerek Csipkerek 367 4/8

1013 Vas Csörötnek Csörötnek 356 1/2

1014 Vas Hegyhátszentjakab Hegyhátszentjakab 462 1/1

1015 Vas Ikervár Ikervár 0580/11 1/1

1016 Vas Ikervár Ikervár 0593/1 1/1

1017 Vas Iklanberény Iklanberény 47/2 1/1

1018 Vas Karakó Karakó 211 1/1

1019 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0170 1/1

1020 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0210 1/1

1021 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0211 1/1

1022 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0220 1/1

1023 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0223 1/1

1024 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0225 1/1

1025 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0228 1/1

1026 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0229 1/1

1027 Vas Kercaszomor Kercaszomor 57 96/1152

1028 Vas Körmend Körmend 1491/7 1/1

1029 Vas Kőszeg Kőszeg 0182/1 1/1

1030 Vas Kőszeg Kőszeg 1432 1/1

1031 Vas Kőszeg Kőszeg 2131 1/1

1032 Vas Kőszeg Kőszeg 662 1/1

1033 Vas Magyarszombatfa Magyarszombatfa 142 1/1

1034 Vas Mersevát Mersevát 2 1/1
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1035 Vas Narda Narda 087 1/1

1036 Vas Narda Narda 166 4/24

1037 Vas Nemeskeresztúr Nemeskeresztúr 062/1 1/1

1038 Vas Ólmod Ólmod 40 4/40

1039 Vas Oszkó Oszkó 159 1/1

1040 Vas Söpte Söpte 0201 1/1

1041 Vas Szakonyfalu Szakonyfalu 199/6 1/1

1042 Vas Szeleste Szeleste 266 2/3

1043 Vas Szombathely Szombathely 10437/4 1/1

1044 Vas Szombathely Szombathely 1972/5 1/1

1045 Vas Szombathely Szombathely 8109/4 1/1

1046 Vas Szombathely Szombathely 8153 1/1

1047 Vas Vasszentmihály Vasszentmihály 69/1 1/1

1048 Veszprém Ábrahámhegy Ábrahámhegy 557/8 90/240

1049 Veszprém Ajka Ajka 01285/13 19140/186396

1050 Veszprém Ajka Ajka 01285/15 19140/186396

1051 Veszprém Ajka Ajka 01285/18 1/1

1052 Veszprém Badacsonytördemic Badacsonytördemic 469 1/1

1053 Veszprém Bakonybél Bakonybél 238 24/144

1054 Veszprém Balatonalmádi Balatonalmádi 4088 60/108

1055 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 132 4/8

1056 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 720 6/84

1057 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 723 9/28

1058 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 724 3/21

1059 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1018/41 5/8

1060 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1024/16 1/1

1061 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1024/18 1/1

1062 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 914/1 1/2

1063 Veszprém Balatonkenese Balatonkenese 4746 3/6

1064 Veszprém Barnag Barnag 0150 1/1

1065 Veszprém Béb Béb 162/1 6/84

1066 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 280/1 3/24

1067 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 281 3/24

1068 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 282/2 3/24

1069 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 287 3/24

1070 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 366 1/2

1071 Veszprém Csopak Csopak 596/1 1/1

1072 Veszprém Csopak Csopak 596/2 1/1

1073 Veszprém Csopak Csopak 596/5 1/1

1074 Veszprém Csót Csót 042/9 1/1

1075 Veszprém Csót Csót 065/13 1/1

1076 Veszprém Csót Csót 065/8 1/1

1077 Veszprém Dabronc Dabronc 0193/9 1/1

1078 Veszprém Dabronc Dabronc 0271/12 1/1

1079 Veszprém Doba Doba 126 375/600

1080 Veszprém Doba Doba 129 375/600
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1081 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 03/2 1/1

1082 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/20 1/1

1083 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/32 1/1

1084 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/4 1/1

1085 Veszprém Iszkáz Iszkáz 120 51/160

1086 Veszprém Iszkáz Iszkáz 121 51/160

1087 Veszprém Iszkáz Iszkáz 122 102/160

1088 Veszprém Iszkáz Iszkáz 123 102/160

1089 Veszprém Iszkáz Iszkáz 385 318/2016

1090 Veszprém Jásd Jásd 083/2 1/1

1091 Veszprém Karakószörcsök Karakószörcsök 6 1/1

1092 Veszprém Kisszőlős Kisszőlős 132 3/12

1093 Veszprém Köveskál Köveskál 335 2/6

1094 Veszprém Köveskál Köveskál 435 1/1

1095 Veszprém Köveskál Köveskál 93 72/432

1096 Veszprém Külsővat Külsővat 0133 1/1

1097 Veszprém Külsővat Külsővat 0139/3 1/1

1098 Veszprém Külsővat Külsővat 080/6 1/1

1099 Veszprém Küngös Küngös 196 1/2

1100 Veszprém Litér Litér 719 4/9

1101 Veszprém Magyargencs Magyargencs 0261/4 4/8

1102 Veszprém Magyargencs Magyargencs 329 1/1

1103 Veszprém Magyargencs Magyargencs 629 1/4

1104 Veszprém Magyargencs Magyargencs 633 1/4

1105 Veszprém Marcalgergelyi Marcalgergelyi 028/5 1/1

1106 Veszprém Mencshely Mencshely 100/7 1/1

1107 Veszprém Mencshely Mencshely 100/8 1/1

1108 Veszprém Mencshely Mencshely 127 1/1

1109 Veszprém Mencshely Mencshely 251 1/4

1110 Veszprém Mencshely Mencshely 262 1/1

1111 Veszprém Mencshely Mencshely 263 1/1

1112 Veszprém Mencshely Mencshely 410 1/1

1113 Veszprém Nagypirit Nagypirit 069/7 1/1

1114 Veszprém Nagypirit Nagypirit 069/9 1/1

1115 Veszprém Nagytevel Nagytevel 356 1/1

1116 Veszprém Nagytevel Nagytevel 305 4/80

1117 Veszprém Nagytevel Nagytevel 357 1/1

1118 Veszprém Nagytevel Nagytevel 358 1/1

1119 Veszprém Nagytevel Nagytevel 359 1/1

1120 Veszprém Nagytevel Nagytevel 360 1/1

1121 Veszprém Nagytevel Nagytevel 361 1/1

1122 Veszprém Nagytevel Nagytevel 362 1/1

1123 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 1139 1/8

1124 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 304 8/16

1125 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 341 1/4

1126 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 375 2/8
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1127 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 46 28/480

1128 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 66 2/8

1129 Veszprém Nemesvámos Nemesvámos 932/52 1/1

1130 Veszprém Nemesvita Nemesvita 272 12/180

1131 Veszprém Nemesvita Nemesvita 404 960/20160

1132 Veszprém Nemesvita Nemesvita 507/1 1/1

1133 Veszprém Nemesszalók Nemesszalók 7 8/72

1134 Veszprém Nyárád Nyárád 3/3 1/1

1135 Veszprém Pápa Pápa 1438 105/17280

1136 Veszprém Pápa Pápa 6604/1 1/1

1137 Veszprém Pápa Pápa 6604/3 1/1

1138 Veszprém Pétfürdő Pétfürdő 2361/9 1/1

1139 Veszprém Somlószőlős Somlószőlős 586 4/120

1140 Veszprém Somlószőlős Somlószőlős 76 30/200

1141 Veszprém Somlóvásárhely Somlóvásárhely 241 1/1

1142 Veszprém Sümegprága Sümegprága 197 1/6

1143 Veszprém Szentgál Szentgál 1078 1/9

1144 Veszprém Takácsi Takácsi 339 12/48

1145 Veszprém Takácsi Takácsi 388 10/52

1146 Veszprém Taliándörögd Taliándörögd 365 1/1

1147 Veszprém Tapolca Tapolca 793 1/1

1148 Veszprém Tapolca Tapolca 1517 48/240

1149 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 128 1/1

1150 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 129 1/1

1151 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 130 1/1

1152 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 131 1/1

1153 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 133 1/1

1154 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 134 1/1

1155 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 135 1/1

1156 Veszprém Ukk Ukk 0162/19 1/1

1157 Veszprém Várpalota Várpalota 4018 4/16

1158 Veszprém Várpalota Várpalota 4019 4/16

1159 Veszprém Vaszar Vaszar 971 1/4

1160 Zala Alsórajk Alsórajk 85 2/8

1161 Zala Balatongyörök Balatongyörök 0101 1/1

1162 Zala Bókaháza Bókaháza 184/4 1/1

1163 Zala Bucsuta Bucsuta 132 18/81

1164 Zala Gősfa Gősfa 29 1/3

1165 Zala Keszthely Keszthely 4667 1/1

1166 Zala Nagykapornak Nagykapornak 230 3/40

1167 Zala Rédics Rédics 388 4/20

1168 Zala Resznek Resznek 244 6/24

1169 Zala Salomvár Salomvár 26 120/1440

1170 Zala Salomvár Salomvár 45 8/72

1171 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 26404 3/8

1172 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 26576 1/1
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1173 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 2703 6/216

1174 Zala Zalaszabar Zalaszabar 96 1/1

2. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

HELYI ÖNKORMÁNYZAT HRSZ.

1. Bicske Város Önkormányzat Bicske 3131/1/A.

2. Tata Város Önkormányzat Tata 17/4/A.

3. Mohács Város Önkormányzat Mohács 741/2/A.

4. Lengyeltóti Város Önkormányzat Lengyeltóti 024/2/A.

5. Marcali Város Önkormányzat Marcali 2622/3/A.

6. Nagyatád Város Önkormányzat Nagyatád 75/12/A.

7. Tab Város Önkormányzat Tab
564/A.

8. Csurgó Város Önkormányzat Csurgó 989/182/A.

9. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Dédestapolcsány 1040/A.

10. Felsőzsolca Város Önkormányzat Felsőzsolca 1591/9/A.

11. Cigánd Város Önkormányzat Cigánd
1285/A.

12. Nagybajom Város Önkormányzat Nagybajom 428/2/A

13. Somogyjád Község Önkormányzat Somogyjád 308/A

14. Szenna Község Önkormányzat Szenna 62/3/B

15. Magyaratád Község Önkormányzat Magyaratád 66/3/A

16. Balassagyarmat Város Önkormányzat Balassagyarmat 808/1/A

17. Iváncsa Község Önkormányzat Iváncsa
231/1/A 

2013. évi CXIX. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról*

1. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény a következő 90/A. §-sal egészül ki:
„90/A.  § Ha az  állami lakás tulajdonjogát ingyenesen közhasznú szervezet vagy köztestület részére ruházták át, 
vagy azt törvény ingyenesen ilyen szervezet tulajdonába adta, a  lakásban határozatlan idejű lakásbérleti joggal 
rendelkező bérlő bérleti jogviszonyára az e törvény szerinti, állami lakások bérletére vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni.”

2. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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2013. évi CXX. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról*

1. §  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 10.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatal elnöke és elnökhelyettese jogviszonyának megszűnése után egy éven át, ide nem értve a  többségi 
állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokat,
a) nem létesíthet munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt olyan gazdasági társasággal, valamint
b) nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban,
amelynek jogát vagy jogos érdekét a Hivatal döntése a megbízatás megszűnését megelőző három évben érintette.”

2. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

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

2013. évi CXXI. törvény
a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel 
összefüggő törvénymódosításokról**

1. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

1. § (1) A  műsorterjesztés és a  digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a  továbbiakban: Dtv.) 6.  §  
(8)−(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A  műsorterjesztő köteles a  Hatóság Hivatala (a  továbbiakban: Hivatal) számára minden év február 28-ig 
– a Hivatal erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – az alábbi, az előző év december 31-ei állapot szerinti 
adatokat szolgáltatni:
a) a  műsorterjesztő által terjesztett programcsomagok megnevezése, az  egyes programcsomagokban terjesztett 
médiaszolgáltatások megnevezése, a  programcsomagok előfizetési díja, a  műsorterjesztésre alkalmazott 
technológia meghatározása, a programcsomagok összes − területtől független − előfizetőjének száma,
b) az egyes terjesztett médiaszolgáltatásokhoz tartozó előfizetői számok megjelölése településenkénti − Budapest 
esetében kerületenkénti − bontásban,
c) a  műsorterjesztő által terjesztett médiaszolgáltatások állandó megnevezése, médiaszolgáltatója, nyelve vagy 
nyelvei, tematikája, amennyiben ugyanazon az  átviteli csatornán több médiaszolgáltatás kerül terjesztésre, ennek 
feltüntetése a terjesztés időtartamával,
d) a műsorterjesztő által terjesztett információs csatorna megnevezése.
(9) Amennyiben a  műsorterjesztő előző év december 31-ei állapot szerinti és a  tárgyév január 1-jei állapot 
szerinti, a  (8)  bekezdés a)−d)  pontjában meghatározott adatai eltérőek, a  műsorterjesztő köteles az  eltérő adatok 
vonatkozásában is adatot szolgáltatni. Amennyiben az előző év december 31-ei állapot szerinti adatai megegyeznek 
a tárgyév január 1-jei adatokkal, a műsorterjesztő e tényről köteles a Hivatal számára nyilatkozni.
(10) A Hivatal a (8) bekezdés szerinti adatok benyújtására elektronikus űrlapot rendszeresít, amelyet a kötelezettség 
teljesítésére meghatározott határidő kezdete előtt legalább 30 nappal közzétesz internetes honlapján. 
A műsorterjesztő az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus űrlap kitöltésével köteles teljesíteni.
(11) Amennyiben az  adatszolgáltatásra kötelezett a  (8)−(10)  bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget 
nem vagy nem megfelelően teljesíti, a  Hivatal határozatában bírságot szab ki, amelynek mértéke − a  jogsértő 

  * A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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szolgáltató előző évben elért nettó árbevételét és a  jogsértés ismételtségét figyelembe véve − a  jogsértő nettó 
árbevételének legfeljebb 0,25%-a, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy árbevétel közlésének 
hiányában a  bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb harmincmillió forint. Ezen túlmenően 
az  adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a  Hivatal ötvenezer forinttól hárommillió 
forintig terjedő bírsággal sújthatja − ismételt jogsértés esetén sújtani köteles − a  jogsértő szolgáltató vezető 
tisztségviselőjét is.”

 (2) A Dtv. 6. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A (11) bekezdésben foglalt határozat ellen az Eht. szerinti jogorvoslatnak van helye.”

2. §  A Dtv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  országos digitális műsorszóró hálózat üzemeltetőjét az  Mttv.-ben, illetve az  (1)  bekezdés szerinti pályázat 
során meghatározott továbbítási, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. A  helyi és körzeti vételkörzetű 
digitális műsorszóró adó vagy műsorszóró hálózat üzemeltetőjét az  (1)  bekezdés szerinti pályázat során 
meghatározott továbbítási és szerződéskötési kötelezettség terheli.”

3. § (1) A Dtv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetője a  pályázatban 
szereplő, illetve a  hatósági szerződésben meghatározott műszaki és ellátottsági jellemzőket biztosító műsorszóró 
hálózat működéséhez szükséges frekvencia tartományt alkotó frekvenciák használatára szerez jogosultságot. 
A  digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat üzemeltetője az  egyedi frekvenciák frekvenciahasználati 
jogosultságát nem szerzi meg.”

 (2) A Dtv. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló rádióműsort szolgáltató médiaszolgáltató a  pályázatban 
megjelölt műsorszóró frekvencia használatára szerez frekvenciahasználati jogosultságot.”

4. §  A Dtv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A műsorszóró adó frekvenciakijelölése tartalmazza:
a) a frekvenciadíjat,
b) a műsorszóró adó telepítésének és üzemeltetésének műszaki feltételeit és előírásait,
c) − amennyiben a műsorszóró adó digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózathoz vagy digitális műsorszóró 
adóhoz tartozik −, a  hálózat, illetve a  jogosultság megjelölését, illetve utalást arra, hogy a  kijelölt frekvencia 
a  hálózatba vagy a  digitális műsorszóró adóhoz illeszkedő, a  digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó 
üzemeltetési jogosultságára irányuló pályázatban megjelölt, illetve a  hatósági szerződésben meghatározott 
feltételrendszerbe illeszkedő azonos, vagy attól legfeljebb 5%-kal eltérő vételkörzetet biztosító másik frekvenciára 
cserélhető,
d) − amennyiben a műsorszóró adó földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló televíziós médiaszolgáltatáshoz 
kapcsolódik − a  műsorszóró frekvenciasáv megjelölését, illetve utalást arra, hogy a  kijelölt frekvencia a  műsorszóró 
frekvenciasávba tartozó, a  pályázatban megjelölt, illetve a  hatósági szerződésben meghatározott feltételrendszerbe 
illeszkedő azonos vagy attól legfeljebb 5%-kal eltérő vételkörzetet biztosító másik frekvenciára cserélhető a Hatóság által,
e) a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, digitális műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv, illetve 
a  frekvencia frekvenciahasználatára vonatkozó jogosultságot megadó döntés vagy hatósági szerződés számát, 
a döntés vagy hatósági szerződés meghozatalának időpontját,
f ) a  digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, digitális műsorszóró adó, a  műsorszóró frekvenciasáv, 
illetve a  földfelszíni analóg rádióműsor műsorszórására felosztott frekvencia frekvenciahasználati jogosultságához 
kapcsolódó meghatározott feltételrendszert, valamint
g) a külön jogszabályban meghatározottakat.”

5. § (1) A Dtv. 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha az  analóg rádióműsor műsorszórása a  vonatkozó médiaszolgáltatási jogosultság érvényességi idejének 
lejárta előtt azért nem folytatható, mert a  rádióengedélyt a  13.  § alapján a  médiaszolgáltatónak fel nem róható 
okból a  Hatóság visszavonja, a  Médiatanács a  médiaszolgáltatónak pályázati kiírás nélkül hasonló feltételekkel 
a frekvenciasáv, illetve a frekvencia tekintetében más médiaszolgáltatási jogosultságot kínál fel.
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(2) A  Médiatanács a  médiaszolgáltatási szerződés módosítását nem teheti a  frekvenciacserével össze nem függő 
feltételek elfogadásától függővé. A módosítás a médiaszolgáltatási jogosultság időtartamát nem érinti. A módosítás 
során a szerződésben rendelkezni kell a médiaszolgáltató frekvenciacserével kapcsolatos igazolt költségeiről.”

 (2) A Dtv. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  rádióengedély visszavonásáról szóló határozatban a  teljesítés határnapját vagy határidejét úgy kell 
megállapítani, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a médiaszolgáltatási szerződés módosítására.”

6. §  A Dtv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  digitális átállásnak legkésőbb 2014. december 31-ig kell megvalósulnia az  országos digitális audiovizuális 
médiaszolgáltatások elérhetősége tekintetében Magyarország teljes területén úgy, hogy országosan a  lakosság 
legalább 94%-át elérje a digitális televízió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás, 
és a  lakosság számára a  kiskereskedelmi forgalomban elérhetőek legyenek a  vételi eszközök (a  továbbiakban: 
digitális átállás). A  helyi és körzeti vételkörzetű, műsorszórás útján terjesztett audiovizuális médiaszolgáltatások 
digitális műsorszórásra történő átállásának legkésőbb 2017. december 31-ig kell megvalósulnia.”

7. § (1) A Dtv. 39. §-át megelőző alcímének címe helyébe a következő szöveg lép:
„Az országos vételkörzetű digitális műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának elnyerésére 
vonatkozó pályázati eljárás”

 (2) A Dtv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  országos digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság 
pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra (a  39−43.  § alkalmazásában a  továbbiakban: 
pályázati eljárás) a  frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 
külön jogszabályt kell a  39−43.  §-ban foglalt eltéréssel megfelelően alkalmazni. Az  országos pályázati eljárásra  
a 43/A−43/K. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.”

 (3) A Dtv. 39. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazza:)
„c) legfeljebb négy általános tematikájú országos médiaszolgáltatóval szemben fennálló, műsorterjesztésre 
vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget,”

 (4) A Dtv. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pályázati kiírási dokumentáció a (2) és (3) bekezdésben, valamint az Mttv. 9−11. §-ában meghatározottakon 
túl további műsortartalmi feltételeket és értékelési szempontokat nem tartalmazhat.”

8. § (1) A Dtv. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pályázatról a Hatóság honlapján hirdetményt, két országos napilapban felhívást tesz közzé.”

 (2) A Dtv. 41. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  Hatóság a  konzultációs észrevételek alapján a  hirdetmény megjelenését követő harminc napon belül 
véglegesíti a pályázati kiírási dokumentációt.”

9. §  A Dtv. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A konzultációs észrevételek alapján véglegesített pályázatról a Hatóság a honlapján hirdetményt, két országos 
napilapban felhívást tesz közzé. A pályázati eljárás hivatalból indul a pályázati felhívás közzétételével.”

10. § (1) A Dtv. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdésben foglalt jogosultság időtartama a  jogosultságról szóló hatósági szerződés megkötésének 
időpontjától számított 12 év.”

 (2) A Dtv. 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdésben foglalt jogosultság pályázati kiírási dokumentációjának elkészítésére, a pályázati eljárására és 
a pályáztatásra a 39−43/K. § megfelelően alkalmazandó.”

11. §  A Dtv. 43/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43/A. § (1) Állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő, analóg műsorszórással terjesztett helyi és 
körzeti audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója a  médiaszolgáltatási jogosultságának időtartama alatt, 
de legkésőbb a helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztés digitális átállásának 38. § (1) bekezdésében 
meghatározott időpontjáig
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a) a  Médiatanácshoz benyújtott bejelentése alapján jogosult médiaszolgáltatását továbbra is analóg földfelszíni 
műsorterjesztés útján nyújtani, vagy
b) legkésőbb 2016. december 31-ig benyújtott kérelmére a  Hatóság a  13.  § (2)  bekezdésében, illetve a  19.  §-ban 
szabályozott jogkörében a  műsorterjesztéshez a  médiaszolgáltatási szerződésben meghatározott analóg 
frekvencia kiváltása érdekében − amennyiben ezt a  frekvenciahasználatra vonatkozó kötelezettségvállalások 
lehetővé teszik − azonos vagy attól legfeljebb 5%-kal eltérő vételkörzettel rendelkező, digitális műsorterjesztési 
célú frekvenciahasználati jogosultságot (a  továbbiakban: ideiglenes digitális műsorszórási jogosultság) biztosít; 
amennyiben a  Hatóság megállapítja, hogy kizárólag az  e  pontban meghatározottaknál kisebb vételkörzetű 
frekvenciahasználati jogosultság engedélyezésére van lehetőség, a  kérelmező kifejezett hozzájáruló nyilatkozata 
alapján ennek engedélyezése is lehetséges.
(2) Az ideiglenes digitális műsorszórási jogosultság gyakorlóját nem terhelik az Mttv. 72. § (1)−(3) bekezdésében és 
74−77. §-ában foglalt, műsorterjesztőre vonatkozó kötelezettségek.
(3) A  helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztés digitális átállásának a  38.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott céldátumát követően helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózat, 
illetve műsorszóró adó üzemeltetése – amennyiben e törvény ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag a Hatóság 
által lefolytatott helyi és körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások nyújtását lehetővé tevő digitális műsorszóró 
adó vagy műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultság megszerzésére irányuló pályázati eljárás (a  továbbiakban: 
pályázati eljárás) során megszerzett digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság alapján lehetséges. 
A pályázati eljárás során a  frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól 
szóló külön jogszabályt kell megfelelően alkalmazni a 43/A−43/K. §-ban foglalt eltérésekkel.
(4) A pályázati eljárás hivatalból indul a pályázati felhívás közzétételével. Pályázati eljárást az Elnök abban az esetben 
indít, amennyiben
a) az  állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő, analóg műsorszórással terjesztett helyi vagy 
körzeti audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója a  38.  § (1)  bekezdése szerinti határidőt követően 
is folyamatosan kívánja üzemeltetni az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti ideiglenes digitális műsorszórási 
jogosultságot és legkésőbb a  helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztés digitális átállásának a  38.  § 
(1) bekezdésében meghatározott határideje előtt 12 hónappal kérelmezi a Hatóságnál az adott digitális műsorszóró 
adó üzemeltetési lehetőség megtervezését;
b) a  kérelmező erre irányuló kérelmet terjeszt elő, és az  Elnök a  kérelemben megjelölt vételkörzet tekintetében 
–  frekvenciagazdálkodási szempontok figyelembevételével – a  digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség 
tervezését előzetesen jóváhagyja. A  jóváhagyást követően a  Hatóság elvégzi a  digitális műsorszóró adó 
üzemeltetési lehetőség megtervezésére irányuló vizsgálatokat. Amennyiben az  adott vételkörzet tekintetében 
tervezhető digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség, a  megtervezett lehetőség pályáztatására 
a továbbiakban a pályázati eljárás (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseit kell alkalmazni; vagy
c) az  Elnök azt egyéb, frekvenciagazdálkodási, műsorterjesztési, médiaszolgáltatási iparági vagy médiapolitikai 
szempont alapján indokoltnak tartja.
(5) A  pályázati eljárás során a  frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat 
szabályairól szóló külön jogszabályban szereplő pályázati bizottságot nem kell létrehozni, az eljárás során pályázati 
bizottság nem működik közre.
(6) A pályázati eljárás ügyintézési határideje nyolcvanöt nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a Ket.-ben 
meghatározottakon túl a pályázati felhívás közzététele napjától a pályázati ajánlat benyújtásáig terjedő időtartam. 
Az ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb húsz nappal meghosszabbítható.
(7) A  műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő, helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális 
műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság időtartama a  jogosultságról szóló hatósági 
szerződés megkötésének időpontjától számított legfeljebb 12 év.”

12. §  A Dtv. 43/H. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Elnök végzéssel megszünteti a pályázati eljárást, amennyiben)
„c) az  Elnök mérlegelése szerinti médiapolitikai szempontok, illetve az  e  törvényben vagy a  pályázati kiírási 
dokumentációban rögzített alapelvek, célok a pályázati eljárás lefolytatásával nem biztosíthatóak, vagy”
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13. §  A Dtv. 43/I. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Elnök hatósági határozatban állapítja meg
a) a pályázati eljárás eredménytelen voltát, vagy
b) eredményesség esetén a pályázati eljárás nyertesét.
(2) Eredménytelen a  pályázati eljárás, amennyiben valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki vagy tartalmi 
szempontból érvénytelen.”

14. §  A Dtv. 43/J. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Elnök a 43/I. § (1) bekezdésében meghatározott határozatának felülvizsgálatát az ügyfél, illetve a kifejezetten 
rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője, a határozat közlésétől számított tizenöt napon 
belül, jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.
(3) Az Elnök a keresetlevelet − az ügy irataival és a nyilatkozatával együtt − annak beérkezésétől számított tizenöt 
napon belül továbbítja a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak. A bírósági felülvizsgálat iránti keresetet 
a bíróság a keresetlevél bírósághoz történő − Elnök általi − megküldésétől számított hatvan napon belül bírálja el és 
határozatát a kihirdetés napjáig írásba foglalja. A bíróság határozatával szemben fellebbezésnek, perújításnak nincs 
helye. A  határozat felülvizsgálata iránti kérelem a  határozat közlésétől számított tizenöt napon belül terjeszthető 
elő azzal, hogy a  felülvizsgálati kérelem benyújtására meghatározott határidőn belül a  felülvizsgálati kérelemnek 
a  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz meg kell érkeznie. E  határidő jogvesztő, melynek elmulasztása 
miatt igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A Kúria a  felülvizsgálati kérelmet hatvan napon belül bírálja 
el és határozatát e határidőn belül írásba foglalja. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Kúria 
soron kívül jár el.”

15. § (1) A Dtv. 43/L. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Elnök hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a  43/K.  § alapján megkötött hatósági szerződésekben 
foglaltak teljesítését. Amennyiben az  ellenőrzés eredményeként megállapítja a  hatósági szerződésben foglaltak 
ügyfél általi megsértését, az  ellenőrzés során feltárt tények, a  szerződésszegés súlya, a  hatékony jogérvényesítés, 
a szerződéssel érintett társadalmi, gazdasági és jogviszonyok, valamint a vonatkozó műsorterjesztési alkotmányos 
alapelvek és célok, továbbá a szerződés alapját képező közérdek hatékony érvényesülése szempontjából mérlegeli, 
hogy a  döntés megsértése tárgyában a  Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az  Eht. szerinti jogkövetkezmények 
alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít.”

 (2) A Dtv. 43/L. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az Elnök végrehajtási eljárást indít, akkor a végrehajtást elrendelő végzés felülvizsgálatát az ügyfél 
kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a  végzés közlésétől számított tizenöt napon belül a  közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróságtól. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül 
nemperes eljárásban határoz. A  nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a  végzés végrehajtására halasztó 
hatálya van.”

16. §  A Dtv. 43/M. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közfeladatnak az alábbiak minősülnek:
a) a kihirdetett szükségállapot, az ország jelentős területét érintő elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén 
történő és azzal kapcsolatos műsorterjesztés,
b) a  valamely közösség speciális oktatási, kulturális, tájékoztatási vagy az  adott közösséget érintő meghatározott 
eseményhez kapcsolódó igényeinek műsorterjesztésen keresztüli szolgálata.”

17. §  A Dtv. 12.  § (1)  bekezdésében az „A Hatóság Hivatala (a  továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe az „A Hivatal” 
szöveg lép.

18. §  Hatályát veszti a  Dtv. 39.  § (2)  bekezdés a)  pontja, 39.  § (6)  bekezdése, 39.  § (8)  bekezdése, 40.  §-a, 41.  § 
(9) bekezdése, 42. § (3)−(6) bekezdése, 43. § (1)−(2) bekezdése, 43/I. § (4)−(7) bekezdése és 43/J. § (4) bekezdése.

19. §  A Dtv. a következő 49. §-sal egészül ki:
„49.  § E  törvénynek a  helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes 
hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi  CXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 108. szám 62679

a  folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e  rendelkezések hatálybalépése előtt elkövetett 
jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók.”

2. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

20. §  A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Mttv.) 
1. § (2) bekezdés d)−e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a (2) bekezdés a következő f ) ponttal 
egészül ki:
(A törvény alkalmazásában a médiatartalom-szolgáltató akkor minősül Magyarország területén letelepedettnek, ha:)
„d) Magyarország területén és más országban is dolgozik a  médiatartalom-szolgáltató munkaerejének jelentős 
része, akkor, ha a központi ügyvezetés helye Magyarország területén található,
e) a  központi ügyvezetés és a  szerkesztői döntések meghozatalának helye közül csak az  egyik található 
Magyarország területén, de tevékenységét Magyarország területén kezdte meg, és folyamatos, tényleges 
kapcsolatot tart fenn a magyar gazdasággal, vagy
f ) az  általa nyújtott médiaszolgáltatást a  műsorterjesztés és a  digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. 
törvény (a továbbiakban: Dtv.) 43/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes digitális műsorszórási jogosultság 
gyakorlása révén terjeszti.”

21. §  Az Mttv. 74. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1)−(3) bekezdés szerinti továbbítási kötelezettség a helyi vagy körzeti vételkörzetű, földfelszíni műsorszórás 
révén megvalósított műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó műsorterjesztőt e szolgáltatása tekintetében nem terheli.”

22. §  Az Mttv.
a) 48. § (5) bekezdésében az „a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 

(a továbbiakban: Dtv.) 38. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a Dtv. 38. § (1) bekezdésében”,
b) 229. §-ában a „206−218. §” szövegrész helyébe a „206−218/A. §”
szöveg lép.

23. §  Az Mttv. IV. Fejezete a következő 218/A. §-sal egészül ki:
„218/A.  § E  törvénynek a  helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes 
hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi  CXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit 
a  folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e  rendelkezések hatálybalépése előtt elkövetett 
jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók.”

3. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

24. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a  továbbiakban: Eht.) IV. Fejezete a  következő alcímmel és 
40/A. §-sal egészül ki:
„Egyeztetés az  érdekeltekkel frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló versenyeztetési 
eljárás megindítását megelőzően
40/A.  § (1) A  Hatóság a  frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló versenyeztetési eljárás (árverés, 
pályázat) megindítását megelőzően a (2)−(7) bekezdés szerint egyeztet az érdekeltekkel.
(2) A  Hatóság a  kiírási dokumentáció tervezetét a  frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló 
versenyeztetési eljárás megindítását megelőzően legalább harminc nappal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és 
internetes honlapján közzéteszi.
(3) A  kiírási dokumentáció tervezetének (2)  bekezdés szerinti közzétételétől számított húsz napon belül bárki 
írásban megküldheti a Hatóság részére a kiírási dokumentáció tervezetére vonatkozó álláspontját, javaslatát, egyéb 
észrevételét (e § alkalmazásában a  továbbiakban: észrevétel). A  beérkezett észrevételek a  Hatóságot nem kötik, 
a Hatóság számára tájékoztató jelleggel bírnak és az észrevételek figyelembevételét vagy figyelmen kívül hagyását 
a Hatóság nem köteles indokolni.
(4) A  Hatóság a  kiírási dokumentáció tervezetéről konzultációt tart. A  konzultációra vonatkozó felhívást 
a  kiírási dokumentáció tervezetének közzétételével egy időben teszi közzé a  Hatóság. A  felhívásban a  Hatóság 
meghatározza a  konzultáció helyét, idejét, a  részvétel feltételeit, különösen a  részvételi regisztráció módját, 
a résztvevők számát.
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(5) A  konzultáció során a  tájékoztatás elsősorban a  megszerezhető frekvenciakészlet jellemzőire, használatára és 
a  használat körülményeire, továbbá a  frekvencia használatával végezhető tevékenységre, valamint az  árverés és 
a pályázat eljárásrendjére, menetére, formájára, alapvető szabályaira vonatkozik.
(6) A  konzultáción szóban feltett, illetve a  konzultációra érkezett írásbeli kérdéseket a  Hatóság a  konzultáció 
időpontjától számított tíz napon belül írásban megválaszolja és – a  33.  §-ban foglalt törvény által védett titok 
kivételével – internetes honlapján közzéteszi.
(7) A  (6)  bekezdés alapján a  Hatóság által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, a  kiírási dokumentációval 
szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az  egyedi hatósági ügy és a  hatósági döntések 
tekintetében.”

25. §  Az Eht. 55. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a  kiírási dokumentáció szerint a  Hatóság az  árverési, illetve a  pályázati eljárás nyertesével 
hatósági szerződést köt, a  Hatóság az  árverést, illetve a  pályázati eljárást érdemben lezáró határozatában 
kizárólag a  nyertes tárgyában dönt, és minden, az  árverés, illetve a  pályázati eljárás tárgyával, tartalmával, 
a  frekvenciahasználati jogosultág megszerzésével, feltételeivel, valamint a  frekvenciahasználati jogosultsággal 
összefüggő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos egyéb döntés, rendelkezés, feltétel a  hatósági szerződés 
részét képezi. A hatósági szerződés kötelező tartalmi elemeit a kiírási dokumentáció tartalmazza.
(1b) Amennyiben a  Hatóság a  182.  § (3)  bekezdés 2.  pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott 
frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés vagy pályázati eljárás szabályairól szóló NMHH 
rendelet szerint egyes frekvenciablokkok vagy valamennyi frekvenciablokk tekintetében egybefoglalt határozatot 
hoz és a kiírási dokumentáció alapján hatósági szerződést köt az árverés vagy a pályázati eljárás nyertesével, a kiírási 
dokumentáció határozza meg, hogy a  Hatóság az  egybefoglalt határozat tárgyába tartozó frekvenciablokkonként 
egyedileg vagy az  egybefoglalt határozat tárgyába tartozó valamennyi frekvenciablokk tekintetében egységesen 
köt hatósági szerződést.
(1c) A kiírási dokumentáció az alábbi alapvető feltételekkel rendezheti a hatósági szerződéskötést:
a) Az árverési, illetve a pályázati eljárást érdemben lezáró, az árverési, illetve a pályázati eljárás nyertesét megállapító 
határozatnak a  nyertessel történő közlését követő öt napon belül a  Hatóság – a  nyertessel való hatósági 
szerződéskötés érdekében – hivatalból hatósági eljárást indít. E  hatósági eljárás ügyintézési határideje negyvenöt 
nap, amely nem hosszabbítható meg.
b) Amennyiben az  a)  pont szerinti hatósági eljárásban a  nyertes nem vesz részt vagy a  hatósági szerződés 
megkötését akadályozza – ideértve azt is, ha a  nyertes résztvevő a  jelentkezését visszavonja –, az  a)  pontban 
meghatározott ügyintézési határidőn túl a  hatósági szerződés nem köthető meg, ez  esetben a  Hatóság az  eljárás 
megindításától számított negyvenötödik napon az  eljárást megszünteti. Az  eljárásban igazolási kérelemnek nincs 
helye.
c) A hatósági szerződés az árverési, illetve a pályázati eljárást érdemben lezáró, az árverési, illetve a pályázati eljárás 
nyertesét megállapító határozat jogerőre emelkedéséig nem köthető meg. A  határozat jogerőre emelkedésének 
időtartama a hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárás a) és b) pontban meghatározott ügyintézési 
határidejébe nem számít bele.
d) A hatósági szerződésben meg kell határozni a szerződésszegés jogkövetkezményeit.
(1d) Amennyiben a  44.  § (6)−(7)  bekezdése szerint az  árverési, illetve a  pályázati eljárást érdemben lezáró, 
az  árverési, illetve a  pályázati eljárás nyertesét megállapító határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, 
a  hatósági szerződés a  bíróság jogerős döntéséig nem köthető meg. A  bírósági felülvizsgálati eljárás időtartama 
a  hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárás (1c)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott 
ügyintézési határidejébe nem számít bele.”

26. §  Az Eht. 55. § (2a) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[A frekvenciahasználati jogosultság versenyeztetési eljárás során (árverés, pályázat) történő megszerzéséhez a  kiírási 
dokumentációban – a  személyi (részvételi), alaki és tartalmi feltételek mellett – a  tényleges verseny előmozdítása és 
a verseny torzulásainak elkerülése szempontjából különösen a következő feltételek, kötelezettségek köthetők ki:]
„l) a  már meglévő frekvenciahasználati jogosultságok módosítása, amennyiben ez  a  frekvenciahasználati 
jogosultság bármely átruházásából vagy felhalmozásából adódó versenytorzulás korrekciójához szükséges.”
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27. §  Az Eht. 55. §-a a következő (2d) és (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) A  Hatóság a  (2a)  bekezdés szerinti versenyeztetési eljárás esetén a  40/A.  §-ban meghatározott módon és 
eljárásrendben a  kiírási dokumentáció tervezetét közzéteszi, azzal kapcsolatban egyeztet az  érdekelt felekkel és 
észrevételezési lehetőséget biztosít.
(2e) A  (2a)  bekezdés l)  pontjában foglalt meglévő frekvenciahasználati jogosultságok módosítására a  tényleges 
verseny előmozdítása és a  verseny torzulásainak elkerülése céljából a  már megkötött hatósági szerződések 
keretein belül is sor kerülhet a  hatósági szerződésben foglalt feltételek, rendelkezések szerint vagy a  felek közös 
megállapodása alapján.”

28. §  Az Eht. 96. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtásához szükséges antennák, antenna tartószerkezetek és az  azokhoz 
tartozó műtárgyak elhelyezése és működtetése során bekövetkező zavarás a  környezetvédelmi, közegészségügyi, 
közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott határértékek betartása esetén nem minősül a  Ptk.-ban 
meghatározott szükségtelen zavarásnak.”

29. §  Az Eht. 134. §-a a következő (10a) és (10b) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Az előfizetői szerződés megszűnik továbbá:
a) az előfizető halálával, jogutód nélküli megszűnésével,
b) a szolgáltató halálával, jogutód nélküli megszűnésével,
c) az  átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a  számhordozásra vonatkozó szabályok szerint 
a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az nem módosul, vagy
d) a  felek közös megegyezésével, figyelemmel a  127.  § (4)  bekezdésére és azzal a  feltétellel, hogy a  ráutaló 
magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, 
a  szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az  írásban kötött előfizetői 
szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal szüntethetik meg a felek.
(10b) Az előfizetői szerződés kizárólag az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt esetekben 
és módon szűnhet meg, az előfizetői szerződés bármely ezzel ellentétes rendelkezése semmis.”

30. § (1) Az Eht. 144. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (4)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott értesítési módokat a  szolgáltató akkor alkalmazhatja, ha 
maradandó módon rögzíteni tudja, hogy
a) a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette,
b) az  elektronikus dokumentumban vagy az  elektronikus levélben foglalt értesítést az  elektronikus értesítés 
elfogadásáról előzetesen nyilatkozó előfizetőnek hitelesen igazolható módon megküldték, vagy
c) a postai levélben foglalt értesítést az előfizetőnek igazolható módon megküldték.”

 (2)  Az Eht. 144. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  Hatóság – annak érdekében, hogy az  előfizetők és felhasználók megfelelő információkkal rendelkezve 
a  szolgáltatások minőségéről, az  árakról és díjszabásokról, összehasonlíthassák az  egyes szolgáltatásokat és 
a  választási szabadságnak megfelelően ésszerű döntéseket hozzanak – határozatával előírhatja, hogy a  hírközlési 
szolgáltatók összehasonlításra alkalmas módon az  általuk nyújtott szolgáltatások minőségéről, elérhetőségéről, 
áráról, valamint az  összehasonlítást lehetővé tevő, azt megkönnyítő további jellemzőiről adatokat szolgáltassanak 
a Hatóságnak vagy ilyen adatokat tegyenek közzé.”

31. §  Az Eht. „Az előfizetők tájékoztatása és értesítése” alcíme a következő 144/A. §-sal egészül ki:
„144/A.  § (1) A  Hivatal 144.  § (10)  bekezdése szerinti határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A  határozat 
felülvizsgálatát az  ügyfél kérheti − jogszabálysértésre hivatkozással − a  hatósági határozat közlésétől számított 
tizenöt napon belül a  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság az  ügyben − szükség esetén a  felek meghallgatása alapján − tizenöt napon belül nemperes eljárásban 
határoz. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) Az  Elnök 144.  § (10)  bekezdése szerinti határozatának felülvizsgálatát az  ügyfél kérheti − jogszabálysértésre 
hivatkozással − a hatósági határozat közlésétől számított tizenöt napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságtól. A  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az  ügyben − szükség esetén a  felek meghallgatása 
alapján − tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz. A  nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának 
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a  határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzése ellen 
fellebbezésnek nincs helye.
(3) A  144.  § (10)  bekezdésében foglalt határozat ellen kizárólag az  az ügyfél élhet jogorvoslati kérelemmel, aki 
a hatósági eljárásban részt vett.
(4) Amennyiben az  adatszolgáltatásra kötelezett a  144.  § (10)  bekezdésében foglalt, a  Hivatal vagy az  Elnök 
határozatában megjelölt és a  megadni kért adatokra vonatkozóan megfelelően részletezett adatszolgáltatási 
kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a  Hatóság bírságot szab ki, amelynek mértéke − a  jogsértő 
előző évben elért 49.  § (11)  bekezdése szerinti nettó árbevételét és a  jogsértés ismételtségét figyelembe véve − 
a  jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy árbevétel 
közlésének hiányában a  bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. Ezen túlmenően 
az  adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a  Hatóság ötvenezer forinttól hárommillió 
forintig terjedő bírsággal sújthatja − ismételt jogsértés esetén sújtani köteles − a  jogsértő szolgáltató vezető 
tisztségviselőjét is.
(5) A (4) bekezdésben foglalt határozatok ellen e törvény szerinti jogorvoslatnak van helye.
(6) A bírság összegének meghatározása során a Hatóság köteles mérlegelni és egymáshoz viszonyítani az ügy összes 
körülményét, a jogsértő árbevételét, az adatszolgáltatás nem teljesítésével okozott hátrányok súlyát.
(7) Az adatszolgáltatásra megfelelő teljesítési határidőt kell meghatározni.
(8) A  144.  § (10)  bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az  adatszolgáltató felelős az  adat tartalmának 
megfelelőségéért, időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért.
(9) A Hatóság a hírközlési szolgáltatók által benyújtott információk alapján összehasonlító adatokat tesz közzé, hogy 
lehetővé tegye a  felhasználók és az  előfizetők számára, interaktív útmutatók vagy hasonló műszaki megoldások, 
alkalmazások segítségével a független költségértékelést.”

32. §  Az Eht. a következő 163/F. §-sal egészül ki:
„163/F.  § A  96.  § (4)  bekezdésének a  helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében 
szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi  CXXI. törvény (a továbbiakban: 
Módtv.) 28.  §-ával megállapított rendelkezését a  Módtv. hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre és 
jogviszonyokra akkor kell alkalmazni, ha az  építmény használatbavétele jogszerű volt, és a  használatbavétel óta 
az  építmény elhelyezésével és működtetésével kapcsolatban jogerős hatósági határozat nem állapította meg 
a  környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott határértékek 
megsértését.”

33. §  Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következő 29. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„29. a Hatóság igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárásait, az igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének 
módját;”

34. §  Az Eht. 2.  § q)  pontjában az  „a rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet (a  továbbiakban együtt: 
különleges jogrend)” szövegrész helyébe az  „a különleges jogrend” szöveg, a  4.  § (1)  bekezdés g)  pontjában 
a  „minősített időszaki” szövegrész helyébe az  „a különleges jogrend idejére irányuló” szöveg, a  10.  § 
(1)  bekezdés 10.  pontjában a  „pályázati eljárásokat” szövegrész helyébe a  „pályázati eljárásokat, és végrehajtja 
a  frekvenciagazdálkodásra vonatkozó, a  frekvenciagazdálkodó hatóságnak címzett európai uniós aktusokat;” 
szöveg, a  10.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában a  „nemzetközi kötelezettségek” szövegrész helyébe a  „nemzetközi 
és európai uniós aktusokban meghatározott kötelezettségek” szöveg, a  10.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában a „jogi 
kötelezettségeknek” szövegrész helyébe a „jogi és európai uniós aktusokban meghatározott kötelezettségeknek” 
szöveg, a 10. § (2) bekezdésében az „eredő feladatokat,” szövegrész helyébe az „eredő feladatokat, ellátja az egyéb, 
jogszabályban kifejezetten az  Elnök hatáskörébe tartozó feladatokat,” szöveg, a  11.  § (1)  bekezdésében az  „a 
nem polgári célú frekvenciagazdálkodó, önálló hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége” szövegrész helyébe 
a „valamint a  Hatóság önálló hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége, a  Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási 
Hatóság” szöveg, a 23. §-ban a „44. § (6) bekezdésére” szövegrész helyébe a „44. § (8) bekezdésére” szöveg, a 44. § 
(6) bekezdésében az „a 182. § (3) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott Elnök rendelete” 
szövegrész helyébe az „a 182. § (3) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott NMHH rendelet” 
szöveg, a  47.  § (5)  bekezdésében az  „a Hatóság kötelező döntése” szövegrész helyébe az  „a Hatóság kötelező 
döntése vagy jogszabályban előírt, a  Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség” 
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szöveg, az 55. § (1) bekezdésében az „a 182. § (3) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott 
frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés vagy pályázati eljárás szabályiról szóló Elnöki 
rendeletben” szövegrész helyébe a „jelen törvényben és a  182.  § (3)  bekezdés 2.  pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján megalkotott frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés vagy pályázati eljárás 
szabályairól szóló NMHH rendeletben, továbbá a  kiírási dokumentációban” szöveg, az  55.  § (2a)  bekezdésében 
a „különösen a  következő feltételek, kötelezettségek köthetők ki:” szövegrész helyébe a „különösen a  következő 
feltételek, kötelezettségek köthetők ki, valamint a  frekvenciahasználati jogosultság fennállása alatt különösen 
a  következő intézkedések tehetők:” szöveg, a  92.  § (8)  bekezdésében a  „zavarelhárítási és katasztrófaelhárítási 
tervekkel” szövegrész helyébe a  „zavarelhárítási, katasztrófaelhárítási és üzletmenet-folytonossági tervekkel” 
szöveg, a  134.  § (11)  bekezdésében „az (1)−(9)  bekezdésekben” szövegrész helyébe „az (1)−(10a)  bekezdésben” 
szöveg, a  144.  § (4)  bekezdés a)  pontjában „az előfizető közvetlen értesítésével” szövegrész helyébe „az előfizető 
közvetlen értesítésével, postai úton” szöveg, a  182.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „veszélyhelyzeti és minősített 
időszaki” szövegrész helyébe a „különleges jogrend idejére irányuló” szöveg, a  182.  § (3)  bekezdés 15.  pontjában 
a  „követelményeit,” szövegrész helyébe a  „követelményeit, az  üzletmenet-folytonossági terv követelményeinek, 
kötelező tartalmi elemeinek meghatározását,” szöveg, a 182. § (3) bekezdés 26. pontjában az „építésügyi” szövegrész 
helyébe az „építésügyi és építésfelügyeleti” szöveg lép.

35. §  Hatályát veszti az Eht. 40. § (1) bekezdés d) pontja.

36. §  Az Eht. a következő 165. §-sal egészül ki:
„165.  § E  törvénynek a  Módtv.-vel megállapított eljárási rendelkezéseit a  folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések hatálybalépése előtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor 
hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók.”

4. Záró rendelkezések

37. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

38. §  E törvény 20.  §-a, 21.  §-a, 22.  § a)  pontja és 23.  §-a az  Alaptörvény IX.  cikk (6)  bekezdése és 23.  cikke alapján 
sarkalatosnak minősül.

39. §  E törvény 26.  §-a az  egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-ei 
243/2012/EU parlamenti és tanácsi határozat 5.  cikk (2)  bekezdés e)  pontjának végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 229/2013. (VI. 27.) Korm. rendelete
a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos  
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. § tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában,
a 3. § és a 4. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (2) bekezdés b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek 
oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

1. § (1) A  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek, valamint a  szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló 
eljárásról és a  termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 3.  § nyitó szövegrésze helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„Az 510/2006/EK rendelet 5.  cikke szerinti kérelmet az  élelmiszeriparért felelős miniszterhez (a továbbiakban: 
miniszter) kell benyújtani. A kérelem mellékletei elektronikus adathordozón is benyújthatók. A kérelemhez csatolni 
kell:”

 (2) A  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek, valamint a  szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló 
eljárásról és a  termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter a  hiánytalan, vagy a  hiánypótlásokkal kiegészített kérelmet a  Kormány véleményező, javaslattevő 
jogkörrel működő konzultatív testülete, az eredetvédelemmel foglalkozó tanács (a továbbiakban: MET) elé terjeszti.”

 (3) Hatályát veszti a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek, valamint a  szeszes italok földrajzi árujelzőinek 
oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet II. Fejezete.

2. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítéséről a  vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
gondoskodik. A miniszter irányításával
a) a  vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység tervét a  hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint egyéb 
érintett államigazgatási szervek közreműködésével a  területi vízgazdálkodási tanács jóváhagyásával az  1.  számú 
mellékletben meghatározott Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége,
b) a részvízgyűjtő szintű tervet a hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint egyéb érintett államigazgatási szervek 
közreműködésével a  területi hatáskörű vízgazdálkodási tanács jóváhagyásával a  miniszter által kijelölt Nemzeti 
Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége,
c) az országos szintű tervet az országos hatáskörű vízgazdálkodási tanács jóváhagyásával a Nemzeti Környezetügyi 
Intézet
állítja össze.”
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3. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében a „vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok” szövegrész 
helyébe a „vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok, valamint azok termesztésbe bocsátása esetén az  érintett 
növényi kultúra” szöveg lép.

4. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 6.  § (3)  bekezdésében 
a „vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok” szövegrész helyébe a „vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok, 
valamint azok termesztésbe bocsátása esetén az érintett növényi kultúra” szöveg lép.

5. Záró rendelkezés

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 27/2013. (VI. 27.) BM rendelete
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez és az önkormányzati felzárkóztatási támogatáshoz 
kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5.  melléklet 13.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési 
miniszter véleményének kikérésével –,
a 2.  § tekintetében a  Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5.  melléklet 
20.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § s)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével –,
a 3.  § tekintetében a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77.  § (2)  bekezdés 
g)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41.  § i) és k)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere, az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.  § a)  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet (a  továbbiakban: R.) 11.§ (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A támogatási szerződés módosítására – a 19. §-ban meghatározott kivétellel – egy alkalommal van lehetőség 
azzal, hogy a  módosítás eredményeként a  támogatás intenzitása nem nőhet. A  támogatás felhasználásának 
határideje a 15. §-ban meghatározott indokolt esetben módosítható.”

 (2) Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A támogatás felhasználásának határideje 2013. június 30., mely az önkormányzat hibáján kívül eső körülmény 
fennállása esetén legkésőbb 2013. december 31-éig meghosszabbítható. Az  e  határidőig fel nem használt 
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.”

 (3) Az R. 16. § (2) bekezdésében a „2013. július 30-ig” szövegrész helyébe a „2014. január 31-éig” szöveg lép.

2. §  Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III. 1.)  
BM rendelet
a) 8. § (3) bekezdésében a „2013. június 30.” szövegrész helyébe a „2013. december 31.”,
b) 8. § (4) bekezdés b) pontjában az „a 2013. év június 30-áig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-ig”
szöveg lép.
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3. §  Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet
a) 14. § (1) bekezdésében a „2014. június 30.” szövegrész helyébe a „2014. december 31.”,
b) 14. § (3) bekezdésében a „2014. július 30-áig” szövegrész helyébe a „2015. január 31-éig”
szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 28/2013. (VI. 27.) BM rendelete
a minimális építőipari rezsióradíj 2013. évi mértékéről, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték 
védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló  
80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2)  bekezdés 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4.  § tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 37. § u) és y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az  építőipari rezsióradíj 2013. évre ajánlott, általános 
forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2383 forint/óra.

2. §  A minimális rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

4. §  A régészeti lelőhely és a  műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a  régészeti feltárás részletes 
szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében a  „Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységénél” 
szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságnál” szöveg lép.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 28/2013. (VI. 27.) BM rendelethez

A minimális rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékek

A B

1. Megnevezés
A vállalkozások 2012. évi tényadataiból 

egy munkaórára számított érték, Ft/óra

2. Alapbér * 655

3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 102

4.
Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 27%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

203
11

5. Szállásköltség 9

6. Csoportos személyszállítás 145

7. Védőruha, védőfelszerelés 15

8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 52

9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70

10. Munkavédelmi költség 18

11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 445

12. Rezsianyag, munkahelyi energia költség 42

13.
Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes 
létesítmények költsége 3

14. Gép- és szerszámhasználat 11

15. Értékcsökkenési leírás 60

16. Nyomtatvány, írószer 3

17. Postaköltség 2

18. Telefonköltség 2

19. Bankköltség 4

20.
Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem 2

21.
Kötelező adók, járulékok:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

80
2

22. Biztosítások 3

23. 2–22. Összesen 1939

24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 86,02%

25.
Improduktív órák költsége
(2–22. sor összesen x 1,00– 0,8602=0,1398) 271

26. Veszteségidő aránya 6,50%

27.
Veszteségidő költsége
(2–22. sor összesen x 0,065) 126

28. Elvárt eredmény 2,00%

29.
Elvárt eredmény értéke
(23+25+27. sor összesen x 0,02) 47

30. 23+25+27+29. Mindösszesen 2383

* Havi 114 000 Ft alapbérrel és 174 munkaórával számolva.
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Az emberi erőforrások minisztere 45/2013. (VI. 27.) EMMI rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos 
módosításáról

A magyar jelnyelvről és a  magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31.  § (7)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

1. §  A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bejelentéshez mellékelni kell a  magyar jelnyelvről és a  magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi 
CXXV. törvény szerinti dokumentumokat.”

2. A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet módosítása

2. §  A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet 4.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bejelentéshez mellékelni kell a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti dokumentumokat.”

3. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet módosítása

3. §  A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet 3.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bejelentéshez mellékelni kell a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti dokumentumokat.”

4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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A nemzetgazdasági miniszter 22/2013. (VI. 27.) NGM rendelete
a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet és a jövedéki adóról 
és   jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló  2003. évi CXXVII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129.  § 
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím vonatkozásában a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a)–d), g) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosítása

1. §  A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  felhasználás során szennyezetté vált adózatlan jövedéki termék regenerálásánál a  figyelembe vehető 
veszteségnorma mértékét a  regenerálás helye szerinti alsó fokú vámszerv az  adómentes felhasználó vagy 
a  felhasználói engedélyes kérelmére, szakértői véleménnyel és próbagyártással alátámasztva, a  regeneráláshoz 
használt berendezés műszaki jellemzőinek és a  jövedéki termék szennyezettségének figyelembevételével 
esetenként határozza meg.”

2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

2. § (1) A  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.  10.) PM rendelet (a  továbbiakban: PM rendelet) 3.  § 
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Jöt. 82. § (1) bekezdés szerinti egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelemhez csatolni kell]
„b) kötelező hegyközségi tagság esetében a gazdasági aktaszámot tartalmazó okiratot, eredetiben;”

 (2) A PM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[A Jöt. 82. § (1) bekezdés szerinti egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelemhez csatolni kell]
„k) egyszerűsített pincekönyv-vezetés választása esetén a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási 
és elszámolási rendjéről szóló miniszteri rendeletben (a  továbbiakban: pincekönyves rendelet) meghatározott 
feltételeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatot.”

3. §  A PM rendelet 60.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, valamint a  § a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az alkoholtermék – a Jöt. 69. § (2) bekezdésében és az  (1a) bekezdésben meghatározott eseteken túl – teljes 
denaturálással előállítottnak (a  továbbiakban: denaturált szesz) akkor minősül, ha tiszta etilalkohol tartalmára 
vonatkoztatva legalább
a)  a 2 tömegszázalék metil-etil-ketont, 3 tömegszázalék metil-izobutil-ketont és 0,001 tömegszázalék denatónium 
benzoátot,
b)  1 tömegszázalék metil-etil-ketont és 0,001 tömegszázalék denatónium benzoátot, vagy
c)  2 tömegszázalék izopropil-alkoholt, 1 tömegszázalék terc-butanolt és 0,001 tömegszázalék denatónium benzoátot
tartalmaz.
(1a) Denaturált szesznek minősül az  olyan alkoholtermék is, amely az  abszolút etanol egy hektoliterjére 3 liter 
izopropil-alkoholt, 3 liter metil-etil-ketont és 1 gramm denatónium benzoátot tartalmaz.
(2) A  denaturált szesz előállítása során (a  továbbiakban: teljes denaturálás) – az  (1a)  bekezdésben foglaltak 
kivételével – legalább
a)  2,08 liter metil-etil-ketont, 3,12 liter metil-izobutil-ketont és 0,84 gramm denatónium benzoátot,
b)  1,01 liter metil-etil-ketont és 0,83 gramm denatónium benzoátot, vagy
c)  2,08 liter izopropil-alkoholt, 1,06 liter terc-butanolt és 0,83 gramm denatónium benzoátot
kell minden 100 hektoliterfok alkoholtermékhez hozzákeverni.”
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4. § (1) A PM rendelet 61. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az I., II., III. típusú részleges denaturálószert a szeszüzem szerzi be. A IV. és V. típusú részleges denaturálószert, 
amennyiben annak bekeverése a  szeszüzemben történik, az  adómentes felhasználó bocsátja a  szeszüzem 
rendelkezésére. A  (3)  bekezdés szerinti esetben engedélyezett egyéb denaturálószert az  adómentes felhasználó 
szerzi be és bocsátja a szeszüzem rendelkezésére.”

 (2) A PM rendelet 61. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A szeszüzem a részlegesen denaturált alkoholtermékről olyan bizonylatot állít ki az adómentes felhasználónak, 
amely tartalmazza a  részlegesen denaturált alkoholtermék mennyiségét hektoliterfokban, literben és 
kilogrammban, a  felhasznált denaturálószer megnevezését és 100 hektoliterfok alkoholtermékhez hozzákevert 
mennyiségét grammban vagy literben. A  bizonylatot két példányban kell kiállítani, és annak egy példányát 
az adómentes felhasználó részére átadni.”

5. §  A PM rendelet 61/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Jöt. 7.  § 37.  pontjában megjelölt denaturáláshoz legalább 1 tömegszázalék etil-tercier-butil-étert, illetve 
amennyiben a bioetanol a Jöt. 7. § 37/B. pontjában meghatározott E85 előállításához kerül felhasználásra, legalább 
2 tömegszázalék izo-butilalkoholt kell denaturálószerként alkalmazni. A denaturálásról az adóraktár-engedélyesnek 
a 61. § (5) bekezdése szerint jegyzőkönyvet kell felvennie.”

6. §  A PM rendelet 73. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  pincekönyv a  szőlőbor, valamint a  Jöt. 82.  § (1)  bekezdése szerinti pezsgő tekintetében a  Jöt. 40.  § 
(4)  bekezdése szerinti termékmérlegnek minősül. A  Jöt. 41.  § (2)  bekezdése szerinti vevőnyilvántartásnak 
a pincekönyv, egyszerűsített pincekönyv-vezetés esetén a lefűzött borkísérő okmányok minősülnek.”

7. §  A PM rendelet 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adóraktár engedélyese – a  73.  § (4)  bekezdésében foglalt eltéréssel, valamint a  kísérleti előállítást végző 
üzem kivételével – az  értékesítéseiről – adófelfüggesztés mellett végzett és szabadforgalom számára történt 
értékesítés szerinti bontásban – tételesen vagy számítógépen olyan, a  vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, 
amennyiben az  engedélyt kiadó és a  hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az  engedélyt kiadó 
vámszerv által jóváhagyott és a  hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített vevőnyilvántartást vezet, 
amelyből a  jövedéki termékenkénti, tetszőleges időszakra vonatkozó mennyiségi és értékadatok az  ellenőrzés 
számára rendelkezésre bocsáthatók.”

8. §  A PM rendelet 108. §-a a következő (14)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A felhasználói engedélyesnek a jövedéki termék megsemmisítését a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez 
írásban előzetesen kell bejelentenie.
(15) A szennyezetté, illetve az engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált jövedéki termék megsemmisítése 
a  hatósági felügyeletet ellátó vámszerv ellenőrzése mellett történik, amelyről a  105.  § (3)  bekezdése szerint 
jegyzőkönyvet kell felvenni.
(16) A  szennyezetté, illetve az  engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált jövedéki termék tisztításáról 
(regenerálásáról) a  34. számú melléklet szerinti tartalommal a  vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, 
amennyiben az  engedélyt kiadó és a  hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az  engedélyt kiadó 
vámszerv által jóváhagyott és a  hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített regenerálási naplót kell 
folyamatosan vezetni. A  nyilvántartás vezetésére az  engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott 
számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. A  regenerálás a  hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által 
engedélyezett és nyilvántartásba vett készüléken végezhető. A  regenerálással visszanyert jövedéki termékre 
a  felhasználói engedélyesnek a  felhasználást 3 nappal megelőzően a  hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez be 
kell jelentenie a felhasználási arányszámot, illetve arányszámokat.”

9. §  A PM rendelet 111/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„111/A. § (1) Az E85 adómértékének megállapításához szükséges okmányok:
a) a bioetanol gyártásához felhasznált etilalkohol alapanyagának mezőgazdasági eredetéről és Közösségben történt 
előállításáról
aa) ásványolaj-adóraktár esetében a  belföldről beszerzett etilalkoholra, illetve bioetanolra a  szeszüzem 61/B.  § 
(2) bekezdés szerinti nyilatkozata,
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ab) szeszüzem esetében a 61/B. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás,
ac) egyéb esetben a bioetanol vagy az E85 gyártójának nyilatkozata;
b) az etilalkohol 61/A. § (1) bekezdés szerinti denaturálásáról a 61. § (5) bekezdés szerint készített jegyzőkönyv vagy 
annak másolata, illetve – ha a denaturálást nem belföldön végezték – a tagállam vagy a harmadik ország illetékes 
hatósága (szerve) által a  denaturálásról készített, a  61.  § (5)  bekezdés szerinti adatokat tartalmazó jegyzőkönyv 
eredeti példánya vagy annak hiteles másolata;
c) az  E85 gyártmánylapja, vagy az  E85 minőségi bizonyítványa, vagy az  EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált 
laboratórium vagy az  E85 előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező gyártó 
laboratóriuma által kiállított olyan igazolás, amelyből megállapítható az E85-ben lévő bioetanol térfogatszázalékban 
vagy a  külön jogszabály szerint meghatározott energiatartalom százalékában kifejezett aránya, és a  bekevert 
bioetanol 15 °C hőmérséklethez tartozó sűrűsége és térfogata;
d) az E85 fenntarthatósági igazolása.
(2) Az  E85-öt szabadforgalomba bocsátó adóraktár-engedélyes a  Jöt. 52.  § (7)  bekezdése szerinti nyilatkozatot 
adóbevallásában teszi meg.”

10. §  A PM rendelet 124/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Jöt. 120. § (8) bekezdésében foglalt elszámolás módját a NAV elnöke egyedileg határozza meg, illetve a NAV 
szerveinek történő átadás esetére belső rendelkezésben szabályozza.”

11. §  A PM rendelet 132. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  jövedéki engedélyes kereskedő a  Jöt. 106.  § (7)  bekezdésében meghatározott vevőnyilvántartásából  
a  47. számú melléklet szerinti adattartalommal, elektronikus úton, az  ER. rendelkezéseinek alkalmazásával, 
a  vámhatóság internetes honlapján közzétett formátumban köteles – a  vámhatóság kérésére – adatszolgáltatást 
teljesíteni.”

12. §  A PM rendelet 138. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  2013. július 1-jét megelőzően denaturált alkoholtermékekre 2013. június 30-át követően is 
a denaturálásukkor hatályos denaturálási szabályokat kell alkalmazni.”

13. §  A PM rendelet
1. 65. §-ában a „bor” szövegrész helyébe a „bor és a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti pezsgő”,
2. 73.  § (1)  bekezdésében az  „a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási 

rendjéről szóló miniszteri” szövegrész helyébe az „a pincekönyves”,
szöveg lép.

14. § (1) A PM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A PM rendelet 12. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A PM rendelet 13. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

15. §  Hatályát veszti a PM rendelet 60. § (3) és (6) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3–5. §, a 12. § és a 15. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 22/2013. (VI. 27.) NGM rendelethez

 1. A PM rendelet 1. számú melléklet I.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Természetes személy esetében
1.1. Neve:
1.2. Születési helye, ideje:
1.3. Anyja neve:
1.4. Állampolgársága:
1.5. Lakóhelye (tartózkodási helye):
1.6. Egyéni vállalkozó esetén székhelye, ennek hiányában levelezési címe:
1.7. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:
1.8. Vállalkozói, illetve mezőgazdasági őstermelői igazolvány száma, kelte, kiállító hatóság megnevezése:
1.9. Adószáma/közösségi adószáma:
1.10. Adóazonosító jele:
1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:
1.12. Gazdasági aktaszáma:”

 2. A PM rendelet 1. számú melléklet I.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében
2.1. Neve (elnevezése):
2.2. Rövidített neve:
2.3. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:
2.4. Székhelye (ennek hiányában telephelye):
2.5. Adószáma/közösségi adószáma:
2.6. Egységes statisztikai jelzőszáma:
2.7. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:
2.8. Levelezési címe:
2.9. Gazdasági aktaszáma:
2.10. AEO tanúsítvány száma:
2.11. A vezető neve:
2.12. Születési helye, ideje:
2.13. Anyja neve:
2.14. Állampolgársága:
2.15. Lakóhelye (tartózkodási helye):
2.16. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma:”

 3. A PM rendelet 1. számú melléklet I.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Nyilatkozatok
4.1. Egyéb köztartozásra:
4.2. Adótartozásra (kizárólag egyszerűsített adóraktári engedélyt kérelmező esetén):
4.3. Csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:
4.4. Kettős könyvvezetésre:
4.5. Szja. törvény szerinti nyilvántartás vezetésre:
4.6. Az éves beszámoló hitelesítésére:
4.7. Közvetlen számítógépes kapcsolatra:
4.8. Jövedéki biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):
4.9. Előállításra kerülő szőlőbor mennyiségére, valamint borászati termékek (szőlőbor, szőlőmust, gyöngyöző bor, 
palackos pezsgő) vásárlására:
4.10. A szőlőbor kiszerelésére, termelői borkimérés keretében történő értékesítésére:
4.11. A szőlő értékesítésére, felhasználására:
4.12. Jövedéki termék, megfigyelt termék közösségen belüli beszerzésére, kiszállítására:
4.13. Egyszerűsített adóraktárban történő pezsgő előállításra:
4.14. Az egyszerűsített szőlőbor-pincekönyv vezetésére:”
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2. melléklet a 22/2013. (VI. 27.) NGM rendelethez

A PM rendelet 12. számú melléklet I.1. pontja és I.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Betárolás (időpont, tételszám, valódi szeszfok, termékkísérő okmány/egyszerűsített kísérő okmány/szállítási 
okmány száma, szállító megnevezése, telephelye, címe):
1.1. belföldről
1.2. tagállamból
1.3. harmadik országból
2. Technológiából visszanyert (mennyiség, időpont, belső bizonylat száma):
2.1. tisztítás nélkül újra felhasználható
2.2. újra fel nem használható
2.3. regenerált”

3. melléklet a 22/2013. (VI. 27.) NGM rendelethez

A PM rendelet 13. számú melléklet II.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A  felhasználói engedélyes a  jelen engedélyben rögzített, valamint a  felhasználói engedély iránti kérelemhez 
csatolt bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett 
működhet. A jövedéki ellenőrzés 4. pontban rögzített módját határozattal az engedélyező vámszerv változtathatja 
meg.”

A nemzeti fejlesztési miniszter 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet, valamint a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről  
és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) és (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)  
Korm. rendelet 84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) Az  egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A. § (1) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás
a) GET 141/B. § (15) bekezdés a) pontja szerinti mértékét a 6. melléklet,
b) GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontja szerinti mértékét a 7. melléklet
tartalmazza.
(2) A termelő a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulást és a kiegyenlítő hozzájárulást a 3. és 4. melléklet 
szerint átadott földgázmennyiség után fizeti meg. A hozzájárulást a 3. és 4. mellékletben meghatározott és átadott 
mennyiség mértékéig akkor is meg kell fizetni, ha a  földgázmennyiség az  1998. január 1. után termelésbe állított 
szénhidrogén mezőkből kerül átadásra.”
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 (2) Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (3) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (4) Az R1. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (5) Az R1. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (6) Az R1. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (7) Az R1. a 6. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

2. A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló  
13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosítása

2. § (1) A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a 2011. január 15-én meghatározott 
1200 millió m3 készletmérték és a 2/A. § szerinti készletmérték közötti földgázkészletet
a) az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásbiztonsága érdekében, az  egyetemes szolgáltatóknak 
értékesítésre történő felajánlás céljából a  2004. január 1-jén földgáz közüzemi nagykereskedelmi engedéllyel 
rendelkező engedélyes földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező jogutódja részére 2,9 millió GJ,
b) a távfűtésben részesülő fogyasztók ellátásbiztonsága érdekében, a távhő- és kapcsoltan hőtermelő társaságoknak 
értékesítésre történő felajánlás céljából azon földgáz-kereskedelmi engedélyes részére, amely olyan vállalatcsoport 
tagja, amelynek valamely tagja vagy jogelődje a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény szerinti közüzemi 
nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezett, 6,8 millió GJ,
c) a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 64/A.  §-a szerinti közintézményi felhasználó ellátásbiztonsága 
érdekében, a b) pontban meghatározott engedélyes részére 3,4 millió GJ, és
d) a  távhőszolgáltatás versenyképességének megőrzése érdekében, a  b)  pontban meghatározott engedélyes 
részére 6,8 millió GJ
[a továbbiakban az  a)–d)  pontban meghatározott engedélyesek együtt: kedvezményezett] megosztásban, 
az a) pontban meghatározott esetben 137 millió MJ/nap, a b) pontban meghatározott esetben 137 millió MJ/nap 
kitárolási kapacitással értékesíti.”

 (2) Az R2. 4. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A Szövetség az (1) bekezdés d) pontja alapján értékesítésre kerülő földgázkészletet 2013. június 29-ig történő 
szerződéskötési határidővel ajánlja fel az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezettnek.”

 (3) Az R2. 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Szövetség az (1) bekezdés d) pontja szerint értékesített földgázkészletet 2013. július 1-jétől adja tulajdonba, 
illetve bocsátja rendelkezésre. E  földgázmennyiség igénybevétele során az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
kedvezményezett a 6. § (6) bekezdése szerinti tárolói kapacitásokat használja fel.”

 (4) Az R2.
a) 2/A.  § (1)  bekezdésében a „2012. március 20-tól 815 millió m3” szövegrész helyébe a „2013. július 1-jétől  

615 millió m3” szöveg,
b) 2/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „kapacitás 684 millió” szövegrész helyébe a „kapacitás legfeljebb 684 millió” 

szöveg,
c) 6. § (6) bekezdésében az „a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti földgázmennyiséget” szövegrész helyébe az „a 

4. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti földgázmennyiséget” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, valamint az 1–6. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2013. harmadik negyedévre, valamint a felek köre

Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem földgáztárolóból származó 
földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

A B C D

1. Szerződött egyetemes szolgáltató
Földgázforrás mennyisége 

(TJ)

Nem hazai 

termelésből beszerzett 

földgázforrás ára 

(USD/GJ)

Hazai 

termelésből 

beszerzett 

földgázforrás ára 

(forint/MJ)

2. FŐGÁZ Zrt. 1389 11,915 –

3. E.ON Energiaszolgáltató Kft. 812 11,915 –

4. E.ON Energiaszolgáltató Kft. 540 – 1,310

5. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 404 11,915 –

6. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1020 – 0,974

7. TIGÁZ Zrt. – – –
                ”

2. melléklet a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége 2013. harmadik negyedévre

A B C

1. A volt közüzemi nagykereskedő
Földgázforrás mennyisége  

(TJ)

Földgázforrás ára  

(forint/MJ)

2. E.ON Földgáz Trade Zrt. 3116 0,746
              ”

3. melléklet a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági 
ára és mennyisége 2013. harmadik negyedévre

A B C

1. Egyetemes szolgáltató
Földgázforrás mennyisége  

(TJ)

Földgázforrás ára  

(forint/MJ)

2. FŐGÁZ Zrt. 2136 0,900

3. TIGÁZ Zrt. 2874 0,899
               ”
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4. melléklet a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelethez
„5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/A. § szerinti földgázforrás ára 2013. harmadik negyedévre, valamint a felek köre

Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb 
hatósági ára a  szerződésben foglalt mennyiségekre tekintettel tárolóból és nem tárolóból származó földgáz 
megosztásban:

A B C

1. Szerződött egyetemes szolgáltató

Nem földgáztárolóból beszerzett 

földgázforrás ára  

(USD/GJ)

Földgáztárolóból beszerzett 

földgázforrás ára  

(forint/MJ)

2. OERG Kft. 9,977 –
                ”

5. melléklet a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelethez
„6. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A termelő által a 3. és 4. melléklet alapján átadott földgázmennyiség után fizetendő hozzájárulások 
mértéke 2013. harmadik negyedévére

A B

1. kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás 0 forint/MJ

2. kiegyenlítő hozzájárulás 0 forint/MJ
               ”

6. melléklet a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelethez
„7. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt 
termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és kiegyenlítő hozzájárulás mértéke 2013-ban

A B C D E F G

1. 2013.

július

2013.

augusztus

2013.

szeptember

2013.

október

2013.

november

2013.

december

2. kapcsolt termelésszerkezet 
átalakítási hozzájárulás 
(milliárd forint)

1,60 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50

3. kiegyenlítő hozzájárulás 
(forint/MJ)

0 0 0 0 0 0

               ”
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A vidékfejlesztési miniszter 55/2013. (VI. 27.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli  
és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és 
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli 
területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet] 3.  § (1)  bekezdés 
g)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal az (1) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:
[Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre:]
„g) marketing,
h) a koordináló szervezet esetében felmerülő projektmenedzsment,
i) az a)–h) pontokba nem sorolható egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek.”

 (2) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E  rendelet keretében a  marketing és az  egyéb tevékenység nem minősül a  Vhr. 31.  §-a szerinti egyéb 
elszámolható kiadásnak.”

 (3) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet keretében, egy együttműködési projekt kapcsán a  megítélhető maximális támogatási összeg 
az  együttműködési projekt egészére vonatkozóan nem haladhatja meg az  50 millió forintot. Egy ügyfél 
párhuzamosan több együttműködési projekt megvalósításában is részt vehet.”

 (4) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Támogatás vehető igénybe a  3.  § (1)  bekezdése szerinti tevékenységek megvalósulásához kapcsolódó 
költségekhez, valamint a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadásokra, kivéve
a) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen 
eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz,
b) a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató, 
nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,
c) termőföld és ingatlan vásárlásához,
d) ingatlan bérleti díjához,
e) élő állat vásárlásához,
f ) tanulmánykészítéshez,
g) a 2. mellékletben szereplő eszközök beszerzéséhez.”

 (5) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kifizetési kérelmet a  Vhr. 16/B.  § (3)  bekezdése szerinti elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével 
előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. Az  elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
használata esetén a  kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni 
a kérelemhez.”

 (6) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik 
országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a  LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról szóló 55/2013. (VI. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban:  
55/2013. (VI. 27.) VM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdés g)–i) pontját, 3. § (1a) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, 
valamint 11. §  (1) bekezdését a 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.”
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2. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.) 
VM rendelet] 3.  § (1)  bekezdés g)–h)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, egyúttal az  (1)  bekezdés 
a következő i) ponttal egészül ki:
[Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre:]
„g) marketing,
h) a koordináló szervezet esetében felmerülő projektmenedzsment,
i) az a)–h) pontokba nem sorolható egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek.”

 (2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E  rendelet keretében a  marketing és az  egyéb tevékenység nem minősül a  Vhr. 31.  §-a szerinti egyéb 
elszámolható kiadásnak.”

 (3) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Támogatás vehető igénybe a  3.  § (1)  bekezdése szerinti tevékenységek megvalósulásához kapcsolódó 
költségekhez, valamint a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadásokra, kivéve
a) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen 
eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz,
b) a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató, 
nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,
c) termőföld és ingatlan vásárlásához,
d) ingatlan bérleti díjához,
e) élő állat vásárlásához,
f ) tanulmánykészítéshez,
g) a 2. mellékletben szereplő eszközök beszerzéséhez.”

 (4) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kifizetési kérelmet a  Vhr. 16/B.  § (3)  bekezdése szerinti elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével 
előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. Az  elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 
használata esetén a  kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni 
a kérelemhez.”

 (5) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik 
országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a  LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról szóló 55/2013. (VI. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban:  
55/2013. (VI. 27.) VM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdés g)–i) pontját, 3. § (1a) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, 
valamint 11. §  (1) bekezdését a 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. I. 5020/2013/5. számú határozata
 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) indítványa alapján,  
a  dr. Viszlói Tamás ügyvéd (2101 Gödöllő, Pf. 14) által képviselt Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának (1153 Budapest, Bocskai utca 1–3.) a  Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 7/2011. (II. 22.) számú 
rendelete felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban, meghozta az alábbi

határozatot:

 1.  A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális, jóléti 
és egészségügyi juttatásokról szóló 7/2011. (II. 22.) számú önkormányzati rendeletének 13. §-a törvényellenes.

 2.  A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális, jóléti 
és egészségügyi juttatásokról szóló 7/2011. (II. 22.) számú önkormányzati rendeletének 13. §-a nem alkalmazható 
a  Fővárosi Törvényszék előtt 55.Mf.631.410/2012. számú folyamatban lévő perben, valamint valamennyi, 
a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.

 3.  A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét.
 4.  A  Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a  Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc 

napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

I. 1.  Az alapper felperesének 1978. október 16. óta fennálló közszolgálati jogviszonya 2011. augusztus 20. napjával szűnt 
meg. Az  alperesként eljáró Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a  továbbiakban: 
érintett Önkormányzat) nem ismerte el, hogy a  felperes a  jogviszony megszüntetésének esetére hűségjutalomra 
jogosult. A felperes munkaügyi perben kívánta jogosultságát bizonyítani.

 2.  A  hűségjutalmat az  érintett Önkormányzat jegyzője által az  egységes közszolgálati szabályzatról szóló 2/2005. 
(III.  28.) számú utasítás (a  továbbiakban: Utasítás) intézményesítette annak részletszabályaival együtt. Az  Utasítás 
53. §-a a hűségjutalomra való jogosultság feltételét a hivatalban folyamatosan eltöltött 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 
évben határozta meg.

 3.  A  köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4.  §-a rendeletalkotásra hatalmazta fel az  érintett 
Önkormányzatot, amelynek alapján elfogadta a  Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és ügykezelők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 29/2003. (IX. 25.) számú rendeletet (a  továbbiakban: Ör.1.). 
Az  Ör.1. 17.  § (2)  bekezdése felhatalmazást tartalmaz arra, hogy a  jegyző az  Ör.1.-ben „meghatározott szociális és 
egyéb juttatások feltételeit, módját, mértékét (...) közszolgálati szabályzatban” megállapítsa.
Az Ör.1.-t az  érintett Önkormányzat 6/2010. (III. 1.) számú rendeletével hatályon kívül helyezte, majd pedig 
megalkotta a  2011. február 23-án hatályba lépő, a  Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket és 
ügykezelőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 7/2011. (II. 22.) számú rendeletét 
(a  továbbiakban: Ör.2.). Megjegyzendő, hogy az  érintett Önkormányzat weboldalán elérhető dokumentumaiban 
megállapíthatóan 15/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével az Ör.2.-t hatályon kívül 
helyezte.

 4.  Szemben az  Utasítás 53.  §-ában foglaltakkal, az  időközben hatályba lépő Ör.2. 13.  § (1)  bekezdése a  közszolgálati 
feladat elismeréseként „[a] köztisztviselő a  hivatalnál eltöltött 20 és 45 évi közszolgálati jogviszonya után” állapít 
meg hűségjutalomra való jogosultságot. Az  Ör.2. 13.  § (2)  bekezdése meghatározza a  hűségjutalom mértékét is. 
A felperes közszolgálati jogviszonya a felmentés folytán 2011. augusztus 20-án már az Ör.2. hatálya alatt szűnt meg.
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 5.  Az  első fokon eljáró Fővárosi Munkaügyi Bíróság a  felperes keresetét elutasította. A  másodfokon eljáró Fővárosi 
Törvényszék a  per tárgyalásának felfüggesztése mellett a  Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult. Indítványában 
a perbeli alkalmazást kizáró törvényellenességi aggályait fogalmazta meg az Ör.2. 13. §-ával összefüggésben, mivel 
az  az Utasítás rendelkezéseit ugyan nem helyezi hatályon kívül, ugyanakkor attól eltérő mértékű hűségjutalmat 
határoz meg a  köztisztviselők számára, és szűkíti a  jogosultság körét, feltételeit. Az  indítványozó Törvényszék 
álláspontja értelmében az Ör.2. 13. §-a sérti a Ktv. 4. §-át, mivel az érintett Önkormányzat túlterjeszkedett jogalkotói 
hatáskörén. Az  Ör.2. 13.  §-a ugyanis elvonta a  jegyző szabályozási jogkörét, ugyanakkor jogbizonytalanságot 
keletkeztetett azzal, hogy nem helyezte hatályon kívül az Utasítást.

 6.  Az  érintett Önkormányzat állásfoglalásában elsődlegesen azzal védekezett, hogy mivel az  alapper felperese 
keresetét nem az  indítványban támadott Ör.2.-re, hanem az  Utasítás rendelkezéseire alapította, ezért 
az  indítványozó Törvényszéknek a  perben az  Ör.2.-t nem kell alkalmaznia, s így az  indítványozásnak hiányoznak 
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 48. § (3) bekezdése 
szerinti feltételei. Megjegyezte, hogy az  Ör.1.-t az  érintett Önkormányzat 6/2010. (III. 1.) számú rendelete 2010. 
március 1. napjával hatályon kívül helyezte, így az  azon alapuló Utasítás alkalmazhatósága is megszűnt a  fenti 
időponttól.
Érdemben arra hivatkozott, hogy a  hűségjutalom a  Ktv. 4.  §-án alapuló juttatás, nem a  munkateljesítményhez 
kötődő, ezért nem bérjellegű, hanem jóléti juttatás. Ezen túlmenően pedig fedezetét az  önkormányzat éves 
költségvetése képezi, tehát az érintett Önkormányzat a Ktv. 4. §-ában kapott felhatalmazást semmilyen értelemben 
nem lépte túl. Kifejtette, hogy a Ktv. 2003. évi XLV. törvénnyel módosított 137. § (1) bekezdése alapján a jegyzőnek 
nem tartozik hatáskörébe a Ktv.-ben nem szabályozott hűségjutalom meghatározása.

II.  Az indítvány megalapozott.
 1.  A  bíró normakontroll eljárás kezdeményezésére irányuló felhatalmazásának feltétele a  Bszi. 48.  § (3)  bekezdése 

értelmében az, hogy „konkrét” legyen, azaz meghatározott peres ügyhöz kötődjön. Ez  a  helyzet akkor, ha 
a  bíró a  perbe vitt jogok megalapozottságát közvetlenül – bizonyos esetekben közvetetten – az  adott norma 
alkalmazásával dönti el.
A jelen esetben a munkaügyi vita tárgya az, hogy a felperes jogosult-e vagy sem a hűségjutalomra: a hűségjutalom 
intézményének feltételeit, mértékét, az  Utasítás és az  Ör.2. eltérően rendezi, a  kérdés megítélése tekintetében 
ezért az  Utasítás és az  Ör.2. szabályai alapján eltérő következtetésre lehet jutni. Következésképpen – szemben 
az érintett Önkormányzat állásfoglalásában foglaltakkal – a perben jelentősége van annak a kérdésnek, hogy az Ör.2. 
törvényesen megalkotott jogszabálynak minősül, vagy sem.
Annak ellenére, hogy az  érintett Önkormányzat az  Ör.2.-t már hatályon kívül helyezte, a  Kúria Önkormányzati 
Tanácsa a  Bszi. 2013. január 1. napjától hatályos módosítására tekintettel és figyelemmel az  Ör.2. perbeli 
alkalmazandóságára, az érdemi vizsgálatot lefolytathatónak minősítette.

 2.  Az indítvány arra keresi a választ, hogy a felperes közszolgálati jogviszonyának megszűnésekor a Ktv. 4. §-a alapján 
alkothatott-e az érintett Önkormányzat a hűségjutalomra vonatkozó szabályozást.
Az Ör.2. hatályos önkormányzati norma, ezzel szemben a  megalkotása idején hatályos Ktv.-t 2012. március 1. 
napjával a  2012. évi V. törvény 59.  § (1) bekezdés a)  pontja hatályon kívül helyezte. Az  Önkormányzati Tanács 
feladatának főszabály szerint azt tekinti, hogy az  önkormányzati normákat hatályos jogszabályokkal összhangba 
hozza, illetve összhangban tartsa (Köf.5031/2012.; MK 2012/76, II.6.) A  vizsgálat alapja ezért főszabály szerint 
a hatályos törvényi szabály.
Ugyanakkor az  indítványozó bírói tanács csak abban az  esetben tud eleget tenni a  jogvita alkotmányos/
törvényes jogszabályon alapuló eldöntése tekintetében fennálló kötelezettségének, ha arra kap 
választ, hogy a  perben alkalmazandó – és a  perbe vitt jogokat keletkeztető – Ör.2. a  jogviszony 
létrejöttekor megfelelt-e a  hatályos jogrendnek. Az  alapper elbírálása szempontjából nincs érdemi 
összefüggés – és ezért szükségtelen – annak vizsgálata, hogy az  Ör.2. támadott rendelkezése a  Kúria 
eljárása idején, tehát a  bírói kezdeményezés elbíráláskor hatályos, a  közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseivel összhangban áll-e. (elsőként: Köf.5083/2012.,  
MK 2013. 32. szám) Ezen indokok alapján a Kúria a Ktv. 4. §-a alapján végezte el az Ör.2. 13. §-ának törvényességi 
vizsgálatát.

 3.  A 2012. január 1-jén hatályba lépő Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése értelmében „[f ]eladatkörében eljárva a helyi 
önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot”. Az  önkormányzat anyagi jogforrásként eredeti, illetve 
származékos jogkörben eljárva alkot rendeletet.
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A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselői kar közszolgálati jogviszonyának sajátosságai nem 
állnak összefüggésben a  helyi társadalmi viszonyokkal, a  helyi, települési közösséget érintő közügyekkel. Emellett 
e jogviszony törvény, korábban a Ktv., jelenleg pedig a fentebb megjelölt 2011. évi CXCIX. törvény által szabályozott. 
A jelen esetben tehát az érintett Önkormányzat származtatott jogkörében alkotta meg az Ör.2.-t.
Az Ör.2. elfogadása idején a  szabályalkotás kereteit a  Ktv. 4.  §-a jelölte ki. E  szerint „[a]z önkormányzati képviselő-
testület a  juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e  törvény keretei között rendeletben szabályozza 
a  szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat”. Indirekt olvasatban 
a Ktv.  4.  §-a értelmében az  önkormányzat olyan kérdésekben nem alkothat jogszabályt, amely a  közszolgálati 
jogviszony alapvető sajátosságait, e  jogviszony lényeges tartalmát, alanyainak jogait és kötelezettségeit határozza 
meg. Mivel az illetmény és az egyéb juttatások a közszolgálati jogviszony meghatározó elemei, ezért azok törvényi 
szabályozást igénylő kérdések, a  Ktv. 4.  §-a az  ilyen jellegű szabályalkotásra az  önkormányzatokat nem jogosítja. 
Megjegyzendő egyebekben, hogy hasonló álláspontra helyezkedett az  Alkotmánybíróság is korábbi döntéseiben, 
amikor kimondta, hogy a  polgármesteri hivatalban foglalkoztatottakra irányadó törvények felhatalmazása 
hiányában a képviselő-testületnek nincs hatásköre a foglalkoztatotti jogviszonyt érintő rendeletalkotásra [29/2001. 
(VI. 2.) AB határozat, 117/2008. (IX. 26.) AB határozat].

 4.  A  bírói tanács a  kezdeményezést arra alapította, hogy a  hűségjutalom bérjellegű juttatás, ezért annak 
szabályozására az  érintett Önkormányzat nem jogosult. Az  érintett Önkormányzat álláspontja szerint azonban 
a  jogintézmény jóléti juttatásnak minősül. A  továbbiakban tehát az  indítvány érdemi elbírálása érdekében abban 
a  kérdésben kellett állást foglalni, hogy a  törvényi szinten nem szabályozott hűségjutalom milyen természetű 
juttatásnak minősíthető.
4.1.  Az  Ör.2. 13.  § (1)  bekezdése értelmében a  jogintézmény a  képviselő-testület hivatalában közszolgálatban 

eltöltött idő hosszának tulajdonít jelentőséget akkor, amikor meghatározott időtartamokhoz az  illetmény 
meghatározott százalékához igazodó pénzösszeget társít. Ebben a  tekintetben a  hűségjutalom a  jubileumi 
jutalommal mutat rokonságot azzal, hogy míg a  jubileumi jutalom a  közszolgálati jogviszony egészének 
időtartamát, addig a  hűségjutalom az  adott közjogi foglalkoztatónál fennálló közszolgálati jogviszony 
időbeliségét honorálja.

4.2.  A  Kúria, illetve a  Legfelsőbb Bíróság munkajogi gyakorlatában a  hűségjutalmat, illetve minden ehhez 
hasonló, nem törvényi szabályon alapuló, a  munkavállalót illető juttatást – prémium, mozgóbér, 13. havi 
illetmény, távolléti díj – a  munkatevékenységhez, azon belül pedig a  munka ellenértékeként járó bérhez 
kapcsol. Gyakorlatában leggyakrabban a  munkaviszonnyal összefüggő kollektív szerződésekben rendezett 
juttatásokat vizsgálta, és tekintette úgy, hogy a  hűségjutalom, mint a  munkaviszonyban eltöltött idő 
honorálása a  munkához kötődő, bérjellegű juttatás. (Mfv.I.10.434/2000/2.; Mfv.II.10.472/2007./3.; Mfv.
III.10.886/2010.)

4.3.  Szükséges utalni azonban arra is, hogy az  Alkotmánybíróság normakontroll eljárásaiban több alkalommal 
vizsgálta a  hűségjutalom jogi tartalmához közelálló jubileumi jutalom, azon belül a  jogkeletkeztető idő 
számítását rendező törvényi szabályainak alkotmányosságát. Döntéseiben megállapításokat tett a jubileumi 
jutalom jogi karakterével összefüggésben is. A  munkajogi jogviszonyok között érvényesülő hátrányos 
megkülönböztetésre irányuló vizsgálódásai során megállapította, hogy a  béren kívüli juttatások – mint 
a  végkielégítés, a  távolléti díj, avagy a  jubileumi jutalom – nem rendelkeznek alapjogi háttérrel. Ezért 
törvényi szabályozásuk alkotmányos elvek figyelembe vételével lehetséges, ugyanakkor teljes hiányuk 
nem keletkeztet alkotmányellenes helyzetet [68/2006. (XII. 6.) AB határozat]. Gyakorlatát összegezve 
megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság a hűségjutalommal rokon jubileumi jutalomra „alapvetően nem 
a közalkalmazott által végzett munka ellenértékeként”, [495/B/2001. AB határozat], hanem bérem kívüli, ún. 
„ex gratia” juttatásként tekintett [19/2006. (V. 31.) AB határozat].

Az Alkotmánybíróság alapjogias megközelítésen és a Kúria munkajogi jogértelmezésen alapuló gyakorlata divergál 
a  közszolgálati jogviszonyban eltöltött időt honoráló munkajogi jogintézmény karakterének jogi megítélését 
illetően attól függően, hogy a fórumok szűkebb, illetve tágabb értelmet tulajdonítanak-e a „munkabér”, az illetmény 
fogalmának. Az  azonban egyértelműen megállapítható, hogy egyik döntéshozó sem minősíti azt szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatásnak, illetve szociális és kegyeleti támogatásnak.

 5. A  kifejtettekből az  Önkormányzati Tanács normakontroll eljárásra nézve az  a  következtetés adódik, hogy 
a  hűségjutalom jogi jellegét tekintve olyan „külön juttatás”, amely nem sorolható a  Ktv. 4.  §-a szerinti egyik 
felhatalmazás szerinti tárgykörbe sem, ezért annak önkormányzati rendeleti szintű szabályozására sem kerülhetett 
volna sor. Az  Ör.2. 13.  §-ának megalkotásával az  érintett Önkormányzat – túlterjeszkedve a  Ktv. 4.  §-ában foglalt 
felhatalmazáson – törvénysértést követett el.
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A Bszi. 55. § (2) bekezdése értelmében „[h]a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet 
vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, a) (...) megállapítja a  hatályon kívül helyezett 
önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése más jogszabályba ütközését (...)”. Az (5) bekezdése értelmében „[h]
a az önkormányzati rendeletnek a bíróság előtt folyamatban lévő ügyben alkalmazandó rendelkezésének (...) más 
jogszabályba ütközésének megállapítására bírói kezdeményezés alapján kerül sor, az  önkormányzati rendelet (...) 
más jogszabályba ütközőnek ítélt rendelkezése nem alkalmazható a bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, 
valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben”.
Az Önkormányzati Tanács a  hivatkozott törvényi rendelkezés alapján állapította meg, hogy az  Ör.2. támadott 
rendelkezése a Ktv. 4. §-ába ütközően törvényellenes és vonta le annak jogkövetkezményeit.
Hangsúlyozandó, hogy a  törvényellenesség megállapítása és az  alkalmazási tilalom kimondása – a  Bszi. 56.  § 
(4)  bekezdésére tekintettel, nem ideértve a  folyamatban lévő peres eljárásokat – nem érinti a  kúriai határozatot 
megelőzően létrejött jogviszonyokat, valamint a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket.
A továbbiakban a kezdeményező bírói tanács jogértelmező szabadságába – és felelősségi körébe – tartozik annak 
eldöntése, hogy a hűségjutalom intézményének tartalmát melyik joggyakorlathoz közelíti és a felek közötti jogvitát 
miként zárja le.

 6. Megjegyzendő ugyanakkor az  is, hogy míg az  önkormányzati rendelet jogforrási jellegét tekintve jogszabály, 
az  utasítás a  2011. jan. 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a  továbbiakban: Jat.) 23.  § 
(4)  bekezdés j)  pontja értelmében normatív utasításnak minősülő közjogi szervezetszabályozó eszköz. Mint ilyen 
–  a  Jat. 24.  §-a értelmében – nem lehet ellentétes jogszabállyal, hatályon kívül helyezni pedig a  Jat. értelmében  
– nem önkormányzati rendelettel, hanem – másik utasítással lehet.
A határozat elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. május 21.

Dr. Kozma György s. k., 
a tanács elnöke

 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,  Dr. Balogh Zsolt s. k., 
 előadó bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1369/2013. (VI. 27.) 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 2. mellékletének táblázata a következő sorokkal egészül ki:

[Testület neve Felelős miniszter]

„Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság és szakbizottságai, VM
Növényvédelmi Bizottság, VM
Magyar Takarmánykódex Bizottság, VM
NFA Birtokpolitikai Tanács, VM
Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság, VM
Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottsága, VM
Országos Környezetvédelmi Tanács, VM
Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság, VM
Pálinka Nemzeti Tanács VM”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1370/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló  
1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 
1158/2011.  (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) 
Korm. határozat 2. mellékletének
a) Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság és szakbizottságai,
b) Növényvédelmi Bizottság,
c) Magyar Takarmánykódex Bizottság,
d) NFA Birtokpolitikai Tanács,
e) Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság,
f ) Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottsága,
g) Országos Környezetvédelmi Tanács,
h) Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság,
i) Pálinka Nemzeti Tanács
sora hatályát veszti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1371/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
az Agrárgazdasági Tanácsról

 1. A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján a  magyar agrárgazdaság hosszú távra szóló, környezeti 
szempontból fenntartható és széles körű közmegegyezésen alapuló fejlődésének elősegítése érdekében 
Agrárgazdasági Tanácsot hoz létre és működtet.

 2. Az  Agrárgazdasági Tanács (a  továbbiakban: Tanács) a  Kormány konzultatív, véleményező, javaslattevő testülete 
az agrárgazdaságot érintő stratégiai kérdésekben.

 3. Az Agrárgazdasági Tanács tagjait
a) az országos mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti, fagazdasági és halászati érdekképviseleti szervek,
b) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara,
c) a Magyar Tudományos Akadémia,
d) az egyes agrár-felsőoktatási intézmények,
e) a kiemelkedő szakmai munkát végző egyéni gazdálkodók képviselői,
által javasolt személyek, valamint a tudomány képviselői közül a miniszter kéri fel.

 4. A miniszter köteles a Tanács tagjai részére a feladataik folyamatos ellátásához szükséges információt megadni.
 5. A Tanács elnökét a tagok maguk közül választják.
 6. A Tanács véleményt nyilvánít az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló 42/2013. (V. 29.) OGY határozat szerint, 

a miniszter útján évente elkészítendő, az agrárgazdaság helyzetéről szóló jelentésről, amire legalább harminc napot 
kell biztosítani a Tanács részére. A Tanács állásfoglalását a Kormány a jelentéssel az Országgyűléshez nyújtja be.

 7. A  Tanács jelentéssel kapcsolatos állásfoglalását a  Tanács elnöke a  jelentés beterjesztésével egyidejűleg hozza 
nyilvánosságra és a jelentés Kormány által történő elfogadását követően a tárca honlapján közzéteszi.

 8. A Tanács működési feltételeiről a miniszter gondoskodik.
 9. A Tanács működési rendjét maga állapítja meg és a miniszter hagyja jóvá.
 10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
a Bor Eredetvédelmi Tanácsról

 1. A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján a  borászati termékek eredetvédelme érdekében Bor 
Eredetvédelmi Tanácsot hoz létre és működtet.

 2. A  Bor Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: BET) a  Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő 
konzultatív testülete a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek, valamint a hagyományos 
kifejezések közösségi oltalma iránti eljárásokban. A  BET az  agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát.

 3. A  BET a  miniszter döntésének meghozatala előtt a  közösségi, illetve a  nemzeti jogszabályokban előírtak 
teljesülésének vizsgálatával véleményezi
a) a  borászati termék eredetmegjelölésének és földrajzi jelzésének közösségi oltalmára, a  termékleírás 

módosítására, a közösségi oltalom törlésére irányuló, a miniszterhez benyújtott kérelmeket, illetve
b) a 479/2008/EK rendelet 51. cikke alapján közösségi oltalmat élvező eredetmegjelölésnek és földrajzi jelzésnek 

a miniszterhez benyújtott termékleírását.
 4. A BET 11 tagból áll. A miniszter:

a) 1 főt a borászati hatóságtól,
b) 1 főt a Földmérési és Távérzékelési Intézettől,
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c) 1 főt, mint titkárt az  agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: 
minisztérium) részéről nevez ki, továbbá

d) 2 főt a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa,
e) 1 főt a szőlészeti és borászati ágazatban működő érdekvédelmi szervezetek,
f ) 2 főt a  felsőoktatási intézmények szőlészeti-borászati területen működő oktató, illetve kutató részlegeinek 

jelölése alapján,
g) 3 főt pedig a szőlészeti-borászati eredetvédelmi kérdésekben jártas, elismert szakemberek közül kér fel a BET 

tagjának.
 5. A BET elnökét a BET tagjai közül legalább 6 tag javaslatára a miniszter nevezi ki.
 6. A BET titkársági feladatainak ellátását a miniszter biztosítja.
 7. A BET tagság 5 évre szól, és megszűnik:

a) a 3. pontban meghatározott szervvel, illetve szervezettel fennálló jogviszony megszűnésével,
b) a kinevezés, felkérés visszavonásával, vagy
c) lemondással.

 8. A BET titkársága véleményezés céljából megküldi az elnöknek és a tagoknak a miniszterhez beérkezett, a borászati 
termékek eredetmegjelölésének, illetve földrajzi jelzésének közösségi oltalma iránti kérelmet, a  termékleírás 
módosításának jóváhagyása iránti kérelmet, a  törlés iránti kérelmet, a  földrajzi jelzéssé való átalakítás iránti 
kérelmet, valamint a  kérelem elbírálásának nemzeti szakaszában benyújtott kifogást, továbbá a  hagyományos 
kifejezések közösségi oltalma iránti, illetve azok törlése iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem). A titkárság 
értesíti továbbá az elnököt a BET ülése összehívásának szükségességéről. Az ülést az elnök hívja össze az értesítés 
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül.

 9. Az ülések napirendjét az elnök határozza meg a titkárság javaslata alapján.
 10. A  tagok a  titkárság által megküldött kérelmekre vonatkozó szakértői véleményüket legkésőbb az  ülés kezdetét 

megelőző második napig írásban megküldik az elnök és a titkárság részére.
 11. A  BET ülése legalább 7 tag jelenléte esetén határozatképes. A  BET üléseit az  elnök vezeti. A  BET ülésére meg kell 

hívni
a) tanácskozási joggal

aa) a minisztériumnak a kérelem érdemi vizsgálatában részt vevő szakértőit, és
ab) a kérelemmel érintett hegyközségi tanács titkárát,

b) a kérelem benyújtóját, akit a BET ülésén meghallgat.
A BET üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az  ülést követő 5 munkanapon belül a  titkárság eljuttat az  elnök, 
valamint a tagok részére.

 12. A kérelem véleményezése során a BET bármely tagja kérheti külső szakértő véleményét is.
 13. A BET legalább 7 tagjának pozitív szavazata esetén terjeszthető elő a miniszter részére a kérelem elfogadásáról szóló 

döntés. A szavazáson csak a BET tagjai lehetnek jelen. A BET ülésén jelen nem lévő tag szavazatát indoklással ellátva 
írásban legkésőbb az ülés kezdetéig leadhatja a  titkárságon. Az elnök vagy legalább három tag indokolt kérésére 
a  döntést titkos szavazással kell meghozni. Titkos szavazás esetén csak akkor kell figyelembe venni az  írásban 
leadott szavazatot, amennyiben az  írásban szavazó tag ezt kéri. Nem szavazhat az  a  tag, aki a  meghozandó 
döntéssel érintett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés termékleírásában foglalt területen illetékes hegyközség 
tagja. E  tagot a  határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni. A  BET döntése alapján szavazni 
írásban is lehet. Ebben az esetben a szavazás lebonyolításának menetéről is dönteni kell.

 14. A  titkárságnak és a  BET elnökének az  ülések előkészítése és azok időpontjának kitűzése során figyelemmel kell 
lennie az  Európai Unió kötelező jogi aktusaiban, valamint az  azok végrehajtására kiadott jogszabályokban előírt 
határidők betarthatóságára.

 15. A  BET működésének e  határozatban nem részletezett szabályait a  miniszter által megállapított ügyrendben 
szabályozhatja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1373/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
a Higiéniai Munkacsoportról

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján Higiéniai Munkacsoportot hoz létre és működtet.

 2. A  Higiéniai Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) a  helyes Higiéniai Gyakorlatra vonatkozó útmutatók 
ellenőrzésével, jóváhagyásával és aktualizálásával összefüggő döntéseket meghozó konzultatív, véleményező, 
javaslattevő testület.

 3. A Munkacsoport 7 állandó tagból áll, akik közül az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter az általa irányított 
minisztérium képviseletében és az  egészségügyért felelős miniszter által irányított minisztérium képviseletében 
egy-egy főt kinevez, az  élelmiszer-vállalkozások, a  hatósági élelmiszerellenőrzés és a  fogyasztói érdekvédelmi 
szervezetek egy-egy fő képviselőjét felkéri.

 4. A  Munkacsoportot az  elnök a  Helyes Higiéniai Gyakorlatra vonatkozó útmutatók témája szerint meghívott 
szakértőkkel egészítheti ki.

 5. A  Munkacsoport elnöke az  élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által irányított minisztérium, helyettese 
az egészségügyért felelős miniszter által irányított minisztérium képviselője.

 6. A Munkacsoport tagjai közül titkárt választ.
 7. A  Munkacsoport ügyrendjét az  élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter állapítja meg a  Munkacsoport 

véleményének előzetes kikérését követően.
 8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
a Magyar Eredetvédelmi Tanácsról

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes 
italok földrajzi árujelzőinek oltalma iránti eljárásokban véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív 
testületet, Magyar Eredetvédelmi Tanácsot (a továbbiakban: MET) hoz létre és működtet.

 2. A  MET a  Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete a  mezőgazdasági termékek 
és az  élelmiszerek, valamint a  szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma, továbbá a  hagyományos különleges 
termékek elismerése iránti eljárásokban.

 3. A MET feladatai:
a) véleményezi a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőivel és 

a hagyományos különleges termékek oltalmával kapcsolatos jogszabályok tervezeteit,
b) formai és tartalmi szempontból véleményezi az élelmiszeriparért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 

által részére megküldött kérelmet,
c) a kérelem megalapozottságának megítélésére nézve javaslatot tesz a miniszter részére.

 4. A MET 15 tagból áll, akik közül – a miniszter előzetes felkérése alapján –
a) az agrárágazat és az élelmiszeripar területéhez kapcsolódó oktató, illetve kutató intézmények 3 főt,
b) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek előállítóinak szakmai érdekképviseleti szervezetei 3 főt,
c) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil szervezetek 1 főt javasolhatnak,
d) a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 3 főt,
e) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 1 főt,
f ) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 3 főt, valamint
g) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1 főt jelöl.

 5. A MET tagjait a miniszter nevezi ki.
 6. A MET elnökét és titkárát a Minisztérium képviselői közül a miniszter nevezi ki.
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 7. A MET ügyrendjét – a MET tagjai véleményének kikérése után – a miniszter határozza meg.
 8. A MET működésének feltételeiről, valamint a titkársági feladatok ellátásáról a Minisztérium gondoskodik.
 9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1375/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Környezetvédelmi Program Tárcaközi Bizottságról

 1. A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján a  Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezésével, 
végrehajtásával és nyomon követésével összefüggő feladatok elősegítése érdekében Nemzeti Környezetvédelmi 
Program Tárcaközi Bizottságot hoz létre és működtet.

 2. A Bizottság
a) közreműködik a  Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: Program) tervezésével és szükség 

szerinti felülvizsgálatával összefüggő feladatokban;
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a Programban foglalt feladatok végrehajtásának előrehaladását;
b) állást foglal a Program éves előrehaladási jelentéséről;
c) szükség szerint a  Bizottság elnöke útján javaslatot tesz a  jogi, közgazdasági és intézményi eszközrendszer 

összehangolt fejlesztésére és a további kormányzati intézkedésekre.
 3. A Bizottság tagjai

a) a  belügyminiszter, a  honvédelmi miniszter, a  közigazgatási és igazságügyi miniszter, a  külügyminiszter, 
az  egészségügyért felelős miniszter, a  nemzeti fejlesztési miniszter, a  nemzetgazdasági miniszter, 
a környezetvédelemért felelős miniszter,

b) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,
c) valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
által kijelölt egy-egy, legalább főosztályvezetői szintű vezető.

 4. A Bizottság elnöke a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt állami vezető.
 5. A Bizottság szükség szerint ülésezik. A Bizottság működésének részletes szabályait a Bizottság elnöke által – a tagok 

véleményének kikérését követően – megállapított ügyrend határozza meg.
 6. A  Bizottság feladataival és működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív teendőket a  Vidékfejlesztési 

Minisztérium látja el.
 7. A  Program végrehajtásában közreműködő valamennyi miniszter évente tájékoztatót készít a  Program tárgyévet 

megelőző évi végrehajtásáról és a  következő évre vonatkozó prioritásokról. A  tájékoztató célja a  Nemzeti 
Környezetvédelmi Program célkitűzései végrehajtásának nyomon követése, a Program előrehaladásának értékelése. 
A  tájékoztató kiterjed a  Program céljait szolgáló tárgyévet megelőző évben megvalósult, illetve folyamatban lévő 
feladatokra, az  azokhoz kapcsolódó szakmai és finanszírozási információkra. Az  előrehaladásról szóló tájékoztatót 
a zárszámadással összhangban kell elkészíteni. Az előrehaladásról szóló tájékoztató magában foglalja:
a) az érintett minisztériumnak a Program végrehajtásával kapcsolatos céljainak teljesülését,
b) a Program feladatrendszeréből a beszámolási évben megvalósított feladatok

ba) megnevezését,
bb) elért eredményét a megvalósult fejlesztés, tevékenység tartalmának bemutatásával,
bc) végrehajtását szolgáló finanszírozási források bemutatását (pl. EU, illetve nemzetközi támogatás, 

központi költségvetés),
c) az EU-tagsággal járó kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó feladatok esetében annak bemutatását, hogy 

a feladat milyen mértékben és ütemezésben járult hozzá az EU kötelezettségek teljesítéséhez,
d) központi költségvetésből nyújtott támogatások segítségével megvalósuló környezetvédelmi 

intézkedések finanszírozásához az  egyéb jövedelemtulajdonosok hozzájárulását (gazdálkodók, 
önkormányzatok, lakosság),
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e) a Programban szereplő mutatók aktuális értékeinek bemutatását,
f ) az érintett minisztériumnak a Program következő évére szóló prioritásainak bemutatását.

 8. A környezetvédelemért felelős miniszter az érintett miniszterek 7. pont szerinti tájékoztatói alapján és a Bizottság 
észrevételeinek figyelembevételével jelentést nyújt be a Kormány számára a Program előző évi előrehaladásáról és 
a következő évre vonatkozó prioritásokról minden év augusztus 31-ig.

 9. A  Programban foglalt feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatokat a  költségvetési tervezés és a  költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolás során a költségvetési dokumentumok szöveges indokolásában kell bemutatni.

 10. A Program végrehajtását és az előrehaladás nyomon követését a kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok (helyi 
önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, háztartások) ráfordításainak felmérésével, a  támogatási rendszerek 
adatainak feldolgozásával és elemzésével is elő kell segíteni, melyet a  környezetvédelemért felelős miniszter 
az érintett miniszterek és a Központi Statisztikai Hivatal bevonásával készít el.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1376/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
a Növényi Génbank Tanácsról és szakági munkabizottságairól

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján Növényi Génbank Tanácsot hoz létre és működtet.

 2. A  Növényi Génbank Tanács (a továbbiakban: Tanács) a  Kormánynak a  génbankokban alkalmazott módszerek 
egységesítése, a  megőrzendő genetikai anyagok körének kijelölése és a  gyűjteményekkel kapcsolatos szakmai 
kérdések egyeztetése céljából létrehozott, azzal összefüggő döntéseinek előkészítésében közreműködő konzultatív, 
véleményező, javaslattevő testület.

 3. A Tanács keretén belül szakági munkabizottságokat kell létrehozni a szántóföldi növények, a zöldségfélék, a gyógy-, 
fűszer- és illóolajos növények, a  gyümölcstermő növények, a  szőlő, a  dísznövények, az  erdészeti növények és 
a mikroorganizmusok szakterületei képviselőinek részvételével.

 4. A  növényi genetikai anyagok megőrzése, a  nemzeti prioritások meghatározása, a  megőrzési tevékenységbe 
bevonandó genetikai anyagok körének meghatározása, valamint egységes, a  nemzetközi előírásoknak és 
szabványoknak megfelelő módszerek kidolgozása és következetes alkalmazása érdekében a Tanács feladatai:
a) állást foglal, illetve intézkedik a  saját hatáskörben megvitatott, illetve munkabizottságok által előterjesztett 

szakmai kérdésekben,
b) javaslatot tesz a  pályázati feltételekre és prioritásokra, valamint a  génmegőrzési tevékenység során 

alkalmazandó módszerekre és standard előírásokra,
c) előzetesen értékeli a szakági munkabizottságok közreműködésével a benyújtott pályázatok anyagát, és állást 

foglal a különböző anyagok megőrzésének indokoltságával kapcsolatban,
d) elősegíti – hazai és nemzetközi kapcsolatait kihasználva – a  génmegőrzési feladatok pénzügyi forrásainak 

bővítését, illetve a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását,
e) javaslatot készít a  hazai genetikai anyag-gyűjtemények fejlesztésére és a  gyűjtemények hasznosításának 

elősegítésére,
f ) javaslatot tesz a  génbank tevékenységekkel összefüggő kérdések jogi szabályozására a  nemzetközi 

szerződések és irányelvek figyelembevételével.
 5. A  Tanács operatív szervei a  munkabizottságok. A  munkabizottságok összetételére a  Tanács megbízott tagjai 

tesznek javaslatot. A  munkabizottságok tagjait a  Tanács elnöke kéri fel a  tevékenységre, és a  megbízóleveleket 
a  titkárság útján juttatja el a  munkabizottsági tagoknak. A Tanács munkabizottságai a  döntések előkészítésének, 
végrehajtásának és ellenőrzésének letéteményesei.
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 6. A Tanács munkabizottságainak feladatai:
a) elősegítik a génmegőrzés technikai feltételeinek javítását,
b) egységes génmegőrzéssel kapcsolatos adatnyilvántartási és információs rendszert dolgoznak ki, különös 

tekintettel a hazai és nemzetközi adat- és alapanyagcsere feltételeinek biztosítására,
c) javaslatot tesznek a génmegőrzéssel kapcsolatos kutatási források elosztását biztosító pályázati feltételekre,
d) a génmegőrzéssel kapcsolatos beérkezett pályázatokat véleményezik, és szakmai szempontok szerint 

rangsorolják azokat,
e) a géntartalékok fenntartása, génmegőrzés területén csökkentik a  párhuzamos tevékenységeket a  hazai 

genetikai anyagok megőrzésének és hasznosításának veszélyeztetése nélkül,
f ) figyelmet fordítanak arra, hogy a  géntartalékok a  nemzetközi egyezményekben előírt feltételek mellett, és 

a hazai jogszabályoknak megfelelően kerüljenek közreadásra,
g) éves vagy időszakos működésükről jelentést készítenek a Tanácsnak.

 7. A  Tanács elnökét, titkárát és 12 tagját a  vidékfejlesztési miniszter, a  szakági munkabizottságok tagjait a  Tanács 
elnöke nevezi ki.

 8. A  Tanács évente két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülés összehívását bármelyik tag kezdeményezheti, 
ha  az  ország génmegőrzési, génbanki tevékenységével kapcsolatos jelentős esemény azt indokolttá teszi. 
A rendkívüli ülés összehívásáról a Tanács titkárának előterjesztése alapján a Tanács elnöke dönt.

  9. A  Tanács ülésein a  határozatokat egyszerű vagy minősített szótöbbséggel kell megszavazni. A  minősített 
szótöbbséget igénylő határozatok körét a Tanács jelöli ki. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról

 1.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján az  állatok védelmét és jólétét érintő kérdések megtárgyalása, 
az  állatvédelem és állatjólét széles körű társadalmi, tudományos és szakmai megalapozása, valamint 
az állatvédelemhez, állatjóléthez fűződő érdekek közti összhang megteremtése érdekében Országos Állatvédelmi és 
Állatjóléti Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.

 2.  A  Tanács a  Kormány állatvédelemmel és állatjóléttel összefüggő döntéseinek előkészítésében közreműködő 
előkészítő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület.

 3.  A  Tanács az  állatvédelemért és állatjólétért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felkérésére elősegíti 
az állatvédelemmel, állatjóléttel kapcsolatos feladatok eredményes ellátását, így különösen:
a) terjeszti az állatvédelem és állatjólét szerepét, jelentőségét,
b) megtárgyalja az állatvédelmet, állatjólétet érintő időszerű kérdéseket,
c) véleményt nyilvánít az  állatvédelmi, állatjóléti jogszabályok tervezetéről, az  állatvédelemmel, állatjóléttel 

kapcsolatos kormányzati stratégiáról,
d) felméréseket, vizsgálatokat kezdeményez az állatvédelmi, állatjóléti jogszabályok gyakorlati megvalósulását 

illetően,
e) jogszabályalkotást vagy módosítást kezdeményez,
f ) ajánlásokat dolgoz ki az állatvédelem és állatjólét hatékonyabbá tételére,
g) javaslatokat tesz az állatvédelmi, állatjóléti oktatás és képzés folytatására,
h) részt vesz az állatvédelemmel, állatjóléttel kapcsolatos kormányzati kommunikációban,
i) nemzetközi kapcsolatokat épít más országok hasonló testületeivel.

 4.  A Tanács 23 tagból áll, melyben
a) a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében 3 fő,
b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal képviseletében 1 fő,
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c) az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács képviseletében 1 fő,
d) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség képviseletében 1 fő,
e) az Országos Rendőr-főkapitányság képviseletében 1 fő,
f ) a Legfőbb Ügyészség képviseletében 1 fő,
g) a Jegyzők Országos Szövetségének képviseletében 1 fő,
h) a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében 1 fő,
i) a Magyar Rektori Konferencia képviseletében 1 fő,
j) a Szent István Egyetem Állatorvosi-tudományi Karának képviseletében 1 fő,
k) a Magyar Állatorvosi Kamara képviseletében 1 fő,
l) az Országos Magyar Vadászkamara képviseletében 1 fő,
m) a Magyar Állattenyésztők Szövetségének képviseletében 1 fő,
n) a Baromfi Termék Tanács képviseletében 1 fő,
o) a Laborállat-tudományi Társaság képviseletében 1 fő,
p) a Magyar Állatvédelmi és Állatjólléti Társaság képviseletében 1 fő,
q) a Magyar Állatkertek Szövetségének képviseletében 1 fő,
r) a Díszállat-kereskedők és Tápforgalmazók Országos Egyesületének képviseletében 1 fő,
s) a bejegyzett országos állatvédő szervezetek képviseletében 3 fő
vesz részt.

 5.  A Tanács tagjait a delegáló szervezetek és intézmények javaslatai alapján a miniszter kéri fel.
 6.  A Tanács tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
 7.  A Tanács tagjának tagsága megszűnik, amennyiben

a) lemond,
b) a miniszter felmenti, vagy
c) a delegálásra jogosult szervezet új tagot delegál.

 8.  A  Tanács működésének e  határozatban nem részletezett szabályait maga határozza meg, melyet a  miniszter 
jóváhagy.

 9.  A Tanács működési feltételeiről a miniszter gondoskodik.
 10.  A Tanács tagjai sorából elnököt választ.
 11.  A Tanács üléseit az elnök vezeti, ezen jogkörét átruházhatja egy általa kijelölt személyre.
 12.  A Tanács üléseit szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze.
 13.  Amennyiben a Tanács ülésének összehívását legalább 6 tag egyszerre kezdeményezi, az elnök a Tanácsot összehívja.
 14.  A Tanács ülései nem nyilvánosak, azokon csak a tagok, illetve a meghívottak vehetnek részt.
 15.  A Tanács ülésén tanácskozási joggal vehet részt az, akit az elnök vagy legalább 6 tag az ülésre meghív.
 16.  A Tanács ülése legalább 12 tag jelenléte esetén határozatképes.
 17.  A Tanács a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 18.  A  Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a  Vidékfejlesztési Minisztérium állatvédelemért és 

állatjólétért felelős főosztálya látja el.
 19.  A Tanács elnöke és tagjai, valamint a meghívott személyek tiszteletdíjban, költségtérítésben nem részesülnek.
 20.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
az Országos Erdő Tanácsról

 1.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján az  erdő védelmét és a  fenntartható erdőgazdálkodást érintő 
kérdések megtárgyalásához, az  erdőgazdálkodás széles körű társadalmi és tudományos, szakmai megalapozása, 
valamint az erdőhöz fűződő érdekek közti összhang megteremtése érdekében – legfeljebb 16 tagú – véleményező, 
javaslattevő tevékenységet ellátó Országos Erdő Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.

 2.  A  Tanács, mint a  Kormány véleményező, javaslattevő, tanácsadó testülete kiemelten fontos szerepet játszik 
az  erdészetpolitikai célok megfogalmazásában, az  erdőgazdálkodás, erdővédelem, erdészeti igazgatás, erdészeti 
oktatás és kutatás szakmai és érdekképviseleti szervezeteinek erdészeti ágazatot érintő egységes álláspontjának 
megformálásában.

 3.  A Tanács feladatai:
a) Elősegíti az erdőhöz fűződő közérdek és az erdőgazdálkodói érdekeltség közötti összhang megteremtését.
b) Véleményt nyilvánít az  erdő védelmét és a  fenntartható erdőgazdálkodást érintő jogszabálytervezetekről, 

az  erdőgazdálkodás gazdasági, szabályozási, valamint hosszú távra szóló fejlesztési irányelveiről, valamint 
az állami tulajdonú erdők vagyonkezelésével összefüggő egyes kérdésekről.

c) A Tanács javaslatot tehet az  erdők védelmével, gyarapításával, a  fenntartható gazdálkodással kapcsolatos 
tudományos kutatásokkal, az  erdészeti képzéssel, továbbá az  erdők védelmével, fenntartásával és 
kezelésével, valamint az ezekre vonatkozó pénzügyi források felhasználásával kapcsolatban.

d) A Tanács az erdő védelme, valamint a társadalom és az erdészet viszonyának javítása érdekében munkájáról 
tájékoztatja a közvéleményt. Ennek keretében javaslatokat tesz a hatáskörrel rendelkező kormányzati szervek 
és civil érdekképviseleti szervezetek részére az erdővel és erdészettel kapcsolatos kommunikációra.

e) Megtárgyalja az erdőgazdálkodást érintő egyéb időszerű kérdéseket.
 4.  A  Tanácsban az  erdőgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: a  miniszter) felkérésére egyenlő arányban 

vesznek részt
a) a miniszter által vezetett, irányított vagy felügyelt szervek, vagy szervezeti egységek kijelölt tisztviselői,
b) az erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók érdekképviseleti szervei, erdészeti civil szervezetek,
c) az erdők ügyével foglalkozó tudományos intézmények,
d) az erdők ügyével alapszabályuk szerint foglalkozó környezet- és természetvédő, természetjáró, turisztikai, 

ismeretterjesztő civil szervezetek képviselői.
 5.  A Tanács tagjait a delegáló szervezetek és intézmények javaslatai alapján a miniszter kéri fel.
 6.  A Tanács tagjainak megbízatása három éves időtartamra szól.
 7.  A Tanács tagjai sorából elnököt választ.
 8.  A Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze.
 9.  Amennyiben a Tanács ülésének összehívását legalább 6 tag egyszerre kezdeményezi, az elnök a Tanácsot összehívja.
 10.  A Tanács a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 11.  A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Vidékfejlesztési Minisztérium látja el.
 12.  A Tanács elnöke és tagjai tiszteletdíjat, költségtérítést nem kapnak.
 13.  A Tanács tagjának tagsága megszűnik, amennyiben

a) lemond,
b) a miniszter felmenti, vagy
c) a delegálásra jogosult szervezet új tagot delegál.

 14.  A Tanács ülései nem nyilvánosak, azokon csak a  hivatalosan kijelölt tagok vagy helyetteseik, illetve az  elnök által 
meghívottak – tanácskozási joggal – vehetnek részt. A Tanács az ügyrendben meghatározott esetekben nyilvános 
ülés megtartásáról is dönthet.

 15.  A Tanács működési költségeit a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében külön címen kell biztosítani.
 16.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
az Országos Halgazdálkodási Tanácsról

 1.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján a  halgazdálkodási ágazatot érintő javaslatok kormányzati 
munkába való becsatornázása céljából, a kormányzati halgazdálkodási politika, továbbá a speciális halgazdálkodási 
szakmai szempontok hatékonyabb érvényesítésére Országos Halgazdálkodási Tanácsot hoz létre és működtet.

 2.  Az  Országos Halgazdálkodási Tanács (a  továbbiakban: Tanács) a  Kormány halgazdálkodási ágazattal összefüggő 
döntéseinek előkészítésében közreműködő előkészítő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület.

 3.  A Tanács a halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felkérésére
a) elősegíti a  halászati jog gyakorlásával összefüggő egyéni, szervezeti és közérdek közötti összhang 

megteremtését;
b) véleményt nyilvánít halgazdálkodási szakmai kérdésekben, valamint az  azokra vonatkozó jogalkotási 

elképzelésekről;
c) véleményezi az európai uniós alapokból nyújtható támogatások esetében a beérkezett pályázatokat;
d) véleményezi és rangsorolja a nemzeti forrásokból megvalósuló pályázatokat;
e) véleményezi a  közös halászati politika és a  halgazdálkodási ágazat stratégiai irányait meghatározó 

dokumentumokat, összegyűjti és közvetíti a halgazdálkodási szakmai szervezetek javaslatait;
f ) véleményezi az állami halászjegy váltására feltételként előírt halászvizsgához szükséges tanfolyam részletes 

szakmai anyagát;
g) javaslatot tesz az  állami horgászjegy váltására feltételként előírt horgászvizsgához szükséges tanfolyam 

részletes szakmai anyagának összeállításához;
h) figyelemmel kíséri az európai uniós és hazai költségvetési forrású halgazdálkodási témájú pályázati kiírások 

főbb elveit és feltételrendszerét;
i) figyelemmel kíséri és értékeli a  halászat nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlődését és a  halászat 

nemzetközi trendjeit;
j) figyelemmel kíséri és értékeli a hazai halgazdálkodási ágazat alakulását;
k) megtárgyalja a halgazdálkodási ágazatot érintő egyéb időszerű kérdéseket.

 4.  A Tanács létszáma legfeljebb 11 fő, melynek tagjai a miniszter felkérése alapján
a) Elnök: a miniszter által kijelölt kormánytisztviselő;
b) az akvakultúra kutatási, fejlesztési, oktatási területét képviselő 1 fő felkért tudományos szakértő;
c) a Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ) 1 fő delegáltja;
d) a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL) 1 fő delegáltja;
e) horgász érdekképviseletek legfeljebb 2 fő képviselője;
f ) természetvédelmi állami szervezetek 1 fő képviselője;
g) önkormányzatok képviseletében 1 fő felkért szakértő;
h) természetes vizek halgazdálkodásának 1 fő felkért szakértője;
i) természetes vizek horgászturisztikai hasznosításának 1 fő felkért szakértője;
j) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1 fő delegáltja.

 5.  A Tanácsba tag delegálására jogosult szervezetek és szakértők felkéréséről a miniszter a határozat hatálybalépését 
követő 30 napon belül gondoskodik.

 6.  A  Tanács az  Elnök kérésére véleményezi a  halászati vízterület Magyar Államot megillető halászati jogának 
haszonbérbe adására vonatkozó pályázat elbírálásánál a  beérkezett pályázatokat, majd a  pályázatok elbírálásánál 
javaslatot tesz a nyertes pályázóra.

 7.  A Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet az, akit az elnök az ülésre meghív.
 8.  A Tanács üléseit az elnök vezeti, ezen jogkörét átruházhatja egy általa kijelölt személyre.
 9.  A Tanács tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
 10.  A Tanács tagjának tagsága megszűnik, amennyiben

a) lemond,
b) a miniszter felmenti, vagy
c) a delegálásra jogosult szervezet új tagot delegál.

 11.  A Tanács működési költségét a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében külön címen kell biztosítani.
 12.  A Tanács szükség szerint, eseti jelleggel ülésezik.
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 13.  A  Tanács ülései nem nyilvánosak, azokon csak a  hivatalosan kijelölt tagok és helyetteseik, illetve a  meghívottak 
vehetnek részt.

 14.  A Tanács titkársági feladatait a  miniszter által vezetett Minisztériumnak az  elnök által kijelölt kormánytisztviselője 
látja el.

 15.  A Tanács működésének részletes szabályait, valamint az elnök, a titkár és a tagok helyettesítésének rendjét a Tanács 
ügyrendjében a miniszter által vezetett Minisztérium miniszter által kijelölt kormánytisztviselője állapítja meg.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján a  vad védelmét és a  fenntartható vadgazdálkodást érintő 
kérdések megtárgyalásához, a  vadgazdálkodás széles körű társadalmi és tudományos, szakmai megalapozása, 
valamint az  állami tulajdonú vad védelméhez fűződő érdekek közti összhang megteremtése érdekében 12 tagú, 
véleményező, javaslattevő tevékenységet ellátó Országos Vadgazdálkodási Tanácsot (a  továbbiakban: OVT) hoz 
létre.

 2.  Az  OVT, mint a  Kormány véleményező, javaslattevő, tanácsadó testülete kiemelten fontos szerepet játszik 
a  vadgazdálkodási szakmapolitikai célok megfogalmazásában, a  vadgazdálkodás, vadászati igazgatás és kutatás 
szakmai és érdekképviseleti szervezetek vadászati ágazatot érintő egységes álláspontjának megformálásában.

 3.  Az OVT a vadgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: a miniszter) felkérésére
a) elősegíti a  vadgazdálkodói érdekeltség és a  vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához fűződő közérdek 

közötti összhang megteremtését;
b) véleményt nyilvánít a  vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő szakmai kérdésekben, valamint 

jogszabálytervezetekről;
c) javaslatot tehet a  vad és élőhelyének védelmével, a  fenntartható gazdálkodással kapcsolatos tudományos 

kutatásokkal, a  vadgazdálkodási képzéssel, továbbá a  vad és élőhelyének védelmével, fenntartásával és 
kezelésével, valamint az ezekre vonatkozó pénzügyi források felhasználásával kapcsolatban;

d) megtárgyalja a vadgazdálkodást érintő egyéb időszerű kérdéseket.
 4.  Az OVT-ban részt vesznek

a) a vadgazdálkodás szakterületén feladatkörrel rendelkező Vidékfejlesztési Minisztérium szervezeti egységei 
képviseletében összesen öt fő;

b) a vadászat és vadgazdálkodás érdekképviseleti, köztestületi szervezetének egy-egy képviselőjéből 
együttesen legfeljebb három fő;

c) a vadgazdálkodás felsőfokú oktatási-kutatási intézményei képviseletében megbízott szakemberek, összesen 
négy fő;

d) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal képviseletében egy fő.
 5.  Az OVT tagjait a delegáló szervezetek és intézmények javaslatai alapján a miniszter kéri fel.
 6.  Az  OVT tagjainak megbízatása három éves időtartamra szól, helyettesítésükre megbízást nem adhatnak. Az  OVT 

tagjának tagsága megszűnik, amennyiben lemond, a miniszter felmenti, vagy a delegálásra jogosult szervezet vagy 
szervezetek új tagot delegálnak.

 7.  Az OVT ülésén tanácskozási joggal részt vehet az, akit az elnök az ülésre meghív.
 8.  Az OVT ügyrendjét maga határozza meg.
 9.  Az OVT tagjai sorából elnököt választ.
 10.  Az  OVT üléseit szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal az  elnök hívja össze, az  ülések nem 

nyilvánosak. Amennyiben az OVT ülésének összehívását legalább 6 tag egyszerre kezdeményezi, az elnök az OVT-t 
összehívja.
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 11.  Az OVT a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 12.  Az  OVT titkársági feladatait a  miniszter által vezetett minisztérium vadgazdálkodásért első helyen felelős 

főosztályának az elnök által kijelölt kormánytisztviselője látja el.
 13.  Az OVT működési költségét a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében külön címen kell biztosítani.
 14.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 

2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján a  vad védelmét és a  fenntartható vadgazdálkodást érintő 
kérdések megtárgyalásához, a  vadgazdálkodás széles körű társadalmi és tudományos, szakmai megalapozása, 
valamint az  állami tulajdonú vad védelméhez fűződő érdekek közti összhang megteremtése érdekében 12 tagú, 
véleményező, javaslattevő tevékenységet ellátó Területi Vadgazdálkodási Tanácsokat (a  továbbiakban: Tanács) hoz 
létre.

 15.  A Tanács, mint a  Kormány területileg megbízott, véleményező, javaslattevő, tanácsadó testülete kiemelten fontos 
szerepet játszik a megyei vadgazdálkodási szakmapolitikai célok megfogalmazásában, a vadgazdálkodás, vadászati 
igazgatás és kutatás szakmai és érdekképviseleti szervezetek vadászati ágazatot érintő egységes megyénkénti 
álláspontjának megformálásában.

 16.  A Tanács a miniszter felkérésére
a) elősegíti a  vadgazdálkodói érdekeltség és a  vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához fűződő közérdek 

közötti területi összhang megteremtését;
b) véleményt nyilvánít a  vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő területi sajátosságú szakmai 

kérdésekben;
c) javaslatot tehet a  vad és élőhelyének védelmével, a  fenntartható gazdálkodással kapcsolatos tudományos 

kutatásokkal, a  vadgazdálkodási képzéssel, továbbá a  vad és élőhelyének védelmével, fenntartásával és 
kezelésével, valamint az ezekre vonatkozó pénzügyi források felhasználásával kapcsolatban;

d) megtárgyalja a területi vadgazdálkodást érintő egyéb időszerű kérdéseket.
 17.  A Tanácsban részt vesznek

a) a területi vadászati hatóság képviseletében három fő;
b) a területi erdészeti- és természetvédelmi hatóság képviseletében egy-egy fő;
c) a vadászat és vadgazdálkodás területi érdekképviseleti, köztestületi szervezeteinek képviselői, együttesen 

legfeljebb két fő;
d) a vadászat és vadgazdálkodás területi érdekképviseletének javaslata alapján egy fő, a  természetvédelmi 

hatóság javaslata alapján egy fő, a területi vadászati hatóság javaslata alapján három fő megbízott szakember 
az adott térség vadgazdálkodási szakértői képviseletében.

 18.  A Tanács tagjait a delegáló szervezetek és intézmények javaslatai alapján a miniszter kéri fel, megbízatásuk három 
éves időtartamra szól. A  Tanács tagjának tagsága megszűnik, amennyiben lemond, a  miniszter felmenti, vagy 
a delegálásra jogosult szervezet vagy szervezetek új tagot delegálnak.

 19.  A Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet az, akit az elnök az ülésre meghív.
 20.  A Tanács a területi vadászati hatóság tagjai sorából elnököt választ.
 21.  A Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az  elnök hívja össze. Amennyiben a Tanács 

ülésének összehívását legalább 6 tag egyszerre kezdeményezi, az elnök a Tanácsot összehívja.
 22.  A Tanács a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 23.  A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a területileg illetékes vadászati hatóság elnök által kijelölt 

kormánytisztviselője látja el.
 24.  A Tanács elnöke és tagjai tiszteletdíjat, költségtérítést nem kapnak.
 25.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1381/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsáról

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsát hozza létre és 
működteti.

 2. Az  Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a  Kormánynak a  védett őshonos 
mezőgazdasági állatfajták és a  veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításával kapcsolatos 
döntéseinek előkészítésében közreműködő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület.

 3. A Tanács
a) az  agrárpolitikáért és a  természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára 

véleményt alkot a  védett őshonos és a  veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapítására 
irányuló kezdeményezésről, továbbá javaslatot tesz e  fajták genetikai fenntartására, támogatásuk és 
tenyésztőszervezeti kijelölésük rendjére,

b) évente áttekinti a  védett őshonos és a  veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták helyzetét, és amennyiben 
szükséges, a  miniszternél azok fenntartható hasznosítására irányuló intézkedéseket kezdeményez, illetve 
egyébként az ilyen tárgyú tervezeteket véleményezi,

c) elvégzi a külön jogszabályban részére előírt feladatokat.
 4. A Tanács 11 tagból áll, akik közül az őshonos fajták fenntartásában érdekelt szakmai szervezetek 5 főt, a tenyésztési 

hatóság 1 főt jelöl, valamint további 5 főt a miniszter delegál.
 5. A Tanács elnöke a tagok közül kerül kijelölésre.
 6. A Tanács elnöke eseti szakértőket kérhet fel.
 7. A Tanács tagjai közül titkárt választ.
 8. A  Tanács elnökét és a  tagokat az  agrárpolitikáért felelős miniszter a  jelölő szervezetek javaslatainak 

figyelembevételével három évre nevezi ki.
 9. A  Tanács elnöke az  állatállományokra vonatkozó adatokat kérhet a  tenyésztő szervezetektől, a  tenyésztési 

hatóságtól és az  országos Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) adatbázisából, valamint 
a támogatást kifizető ügynökségtől.

 10. A  Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik. Ülés összehívását az  agrárpolitikáért felelős miniszter 
elrendelheti, illetve bármelyik tag további két támogatóval kezdeményezheti. Az  ülés összehívásáról a  Tanács 
titkárának előterjesztése alapján a  Tanács elnöke dönt. Kötelező ülést összehívni a  védett őshonos és 
a  veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének módosítására irányuló kezdeményezés, valamint a  külön 
jogszabály szerinti kérelem beérkezését követő 15 napon belül, amelyet követő 30 napon belül a Tanács megteszi 
javaslatát.

 11. A Tanács határozatait egyszerű vagy minősített szótöbbséggel hozza. A Tanács határozatképes, ha az  elnök vagy 
helyettese, és a Tanács legalább hat tagja jelen van. A minősített szótöbbséget igénylő határozatok körét a Tanács 
állapítja meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 12. A Tanács ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az agrárpolitikáért felelős miniszter hagy jóvá.
 13. A  Tanács működési feltételeit a  miniszter által kijelölt intézmény biztosítja, az  erre a  célra elkülönített 

költségkeretből.
 14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
a vízgazdálkodási tanácsokról

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján, figyelemmel a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
5.  §-ára, a  vízgazdálkodás országos és részterületeit érintő vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének szakmai és 
tudományos megalapozottsága, valamint a  társadalmi részvétel biztosítása érdekében Területi Vízgazdálkodási 
Tanácsot (a továbbiakban: TVT), Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: RVT) és Országos 
Vízgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: OVT) (a továbbiakban együtt: vízgazdálkodási tanács) hoz létre és 
működtet.

 2. A  vízgazdálkodási tanács a  Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete. 
A vízgazdálkodási tanács a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és 
tanácsadó tevékenységet is ellát.

 3. A vízgazdálkodási tanács vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
 4. A TVT és az RVT elnevezését és székhelyét az 1. melléklet tartalmazza, az OVT székhelye Budapest.

I. A Területi Vízgazdálkodási Tanács

 5. A  TVT működési területe megegyezik a  tervezési alegységre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésére 
külön jogszabályban kijelölt Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége működési területével.

 6. A TVT legfeljebb 25 tagból áll, tagjai:
a) a  környezetvédelemért felelős miniszternek, a  vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek, 

valamint a vízgazdálkodásért felelős miniszternek,
b) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,
c) a Nemzeti Környezetügyi Intézet működési terület szerinti területi kirendeltségének,
d) az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek,
e) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak, helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület 

esetén az illetékes jegyzőnek,
f ) a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének, valamint földművelésügyi 

igazgatóságának,
g) a működési területén lévő helyi önkormányzatoknak,
h) a megyei önkormányzatnak,
i) a Regionális Idegenforgalmi Bizottságnak,
j) az agrár-, az ipar-, valamint a mérnöki kamarának,
k) a vízgazdálkodási társulatoknak, valamint a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó 

szervezeteknek
a környezetvédelemért felelős miniszternek, valamint a vízgazdálkodásért felelős miniszternek a felkérésére kijelölt 
képviselői.

 7. Amennyiben a  TVT működési területén világörökségi terület található, a  TVT ülésein a  Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ képviselője állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt.

 8. A TVT
a) a tevékenységét önállóan, a megyei közgyűléssel összehangoltan végzi;
b) elősegíti a  területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a  vízügyi 

tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését;
c) a működési területén véleményezi

ca) a vízgazdálkodás-fejlesztési terveket,
cb) a vízkészlet-megosztási terveket,
cc) az ivóvízminőség-javító, a szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési programokat,
cd) a térség szempontjából jelentős helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és programokat,
ce) a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
cf ) a  működési területét érintő vízminőségi kárelhárítási terveket és tevékenységeket (különösen 

az árvíz, belvíz, aszály),
cg) szakmai szempontból a pályázati úton támogatott önkormányzati beruházások megvalósíthatósági 

tanulmányait;



62718 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 108. szám 

d) a működési területén javaslatot tesz
da) a jogszabályok felülvizsgálatára, módosítására,
db) a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatok tekintetében prioritások megfogalmazására,
dc) a több TVT működési területét érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére,
dd) Magyarország települési ivóvízminőség – javító, valamint szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási 

programjának irányelvei alapján – a programok összehangolására.
 9. A TVT alakuló ülését a  Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének vezetője hívja össze. A TVT tagjai 

az alakuló ülésen a tagok többségének szavazatával maguk közül elnököt választanak.
 10. A TVT feladatai teljesítésének elősegítése érdekében állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre.
 11. A TVT a  vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során a  társadalmi részvétel biztosítása érdekében egy vagy – ha a  helyi 

területi, társadalmi viszonyok indokolják – több vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési bizottságot hoz létre, amely 
17 tagból áll, tagjai:
a) a közigazgatás részéről

aa) a Nemzeti Környezetügyi Intézet működési terület szerinti kirendeltsége,
ab) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság,
ac) az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,
ad) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság,
ae) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,
af ) a fővárosi és megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága,
ag) a megyei önkormányzat, valamint
ah) a helyi önkormányzatok

által kijelölt 1-1 fő;
b) a működési területen tevékenységet folytató

ba) civil szervezetek,
bb) a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízhasználók,
bc) szakmai-tudományos szervezetek

által kijelölt 3-3 fő.
 12. A 10. pont szerinti bizottság az 1. pont szerinti szempontok érvényesítése érdekében állást foglal a TVT működési 

területére eső tervezési alegységekre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervről.
 13. A TVT elnöke a TVT működéséről tájékoztatja

a) a vízgazdálkodásért felelős minisztert a tárgyévet követő év március 31-ig,
b) a közvéleményt az üléseket követő 30 napon belül.

 14. A TVT titkársági feladatait az azt létrehozó Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége látja el.

II. A Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács

 15. Az RVT működési területe megegyezik a Duna közvetlen, a Tisza, a Dráva és a Balaton részvízgyűjtőjére vonatkozó 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésére külön jogszabályban kijelölt Nemzeti Környezetügyi Intézet területi 
kirendeltségének működési területével.

 16. Az RVT tagja
a) a részvízgyűjtő területén működő TVT-k által kijelölt 1-1 fő,
b) a 10. pontban meghatározott, az RVT működési területén lévő államigazgatási szervek által kijelölt 6 fő,
c) a  működési területen tevékenységet folytató, részvízgyűjtő-gazdálkodással érintett civil szervezetek által 

kijelölt 3 fő,
d) a  működési területen tevékenységet folytató, a  vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízhasználók által 

kijelölt 3 fő,
e) a működési területen tevékenységet folytató szakmai-tudományos szervezetek által kijelölt 3 fő.

 17. Az  RVT tevékenységét önállóan, a  megyei önkormányzattal összehangoltan végzi, melynek keretében az  RVT 
a működési területén
a) véleményezi a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedések sorrendjét,
b) összehangolja a  részvízgyűjtő területén működő TVT-k között a  társadalmi szereplők részvételének 

megszervezésével járó feladatok ellátását,
c) elősegíti az országos és a területi szintű vízgazdálkodási tanácsok közötti kapcsolattartást,
d) ellenőrzi a civil szervezetek és egyéb érdekeltek részéről érkezett észrevételek figyelembevételét,
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e) az  1.  pont szerinti szempontok érvényesítése érdekében állást foglal a  részvízgyűjtő szintű vízgyűjtő-
gazdálkodási tervről.

 18. Az  RVT alakuló ülését a  16.  pont szerinti Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének vezetője hívja 
össze. Az RVT tagjai az alakuló ülésen a tagok többségének szavazatával maguk közül elnököt választanak.

 19. Az RVT titkársági feladatait az azt létrehozó Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége látja el.

III. Az Országos Vízgazdálkodási Tanács

 20. Az OVT a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos feladatait országos szinten látja el.
 21. Az OVT tagjai

a) a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt állami vezető,
b) a  részvízgyűjtő szintű vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésére külön jogszabályban kijelölt Nemzeti 

Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének képviselője,
c) a Nemzeti Környezetügyi Intézet képviselője,
d) az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviselője,
e) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség képviselője,
f ) a környezetvédelemért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
g) a természetvédelemért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
h) a vízgazdálkodásért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
i) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
j) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
k) a területfejlesztésért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
l) a területrendezésért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
m) az agrárpolitikáért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
n) az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
o) a halgazdálkodásért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
p) az egészségügyért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
q) a közlekedésért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
r) energiapolitikáért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
s) az államháztartásért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
t) a világörökségért felelős miniszter e szakterületről kijelölt képviselője,
u) a  vízgazdálkodásért felelős miniszter által felkért civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, szakmai-

tudományos szervezetek által delegált 5-5 fő.
 22. Az OVT feladatai a következők:

a) a  vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés feladatairól a  nyilvánosság tájékoztatása, és ezen feladatok beépítése 
a fejlesztési tervezésbe,

b) a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetének véleményezése, javaslattétel a terv kijavítására, kiegészítésére,
c) az  1.  pont szerinti szempontok érvényesítése érdekében állásfoglalás az  országos szintű vízgyűjtő-

gazdálkodási tervről.
 23. Az OVT alakuló ülését a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt állami vezető hívja össze.
 24. Az OVT elnöke a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt állami vezető.
 25. Az OVT titkársági feladatait a vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el.

IV. A vízgazdálkodási tanácsok működésének közös szabályai

 26. A  vízgazdálkodási tanács e  kormányhatározat, a  környezetvédelemért felelős miniszter, valamint 
a  vízgazdálkodásért felelős miniszter által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat és az  éves munkaterv 
alapján működik.

 27. A  vízgazdálkodási tanács az  üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. Az  ülést 
a  vízgazdálkodási tanács elnöke vagy öt tagja hívhatja össze. A  meghívóhoz mellékelni kell mindazokat 
a  dokumentumokat, amelyeknek ismerete a  tanácskozáshoz szükséges. A  vízgazdálkodási tanács elnöke 
meghívhatja az  ülésre az  egyes napirendi pontok tárgyalásában érdekelt szervezetek képviselőit. A  szervezetek 
meghívott képviselői az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.
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 28. A vízgazdálkodási tanács határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele részt vesz. A szervezeti és működési 
szabályzat az  egyes ügytípusok tekintetében a  határozatképességhez ennél magasabb részvételi arányt is 
meghatározhat. A  vízgazdálkodási tanács a  döntéseit a  jelenlévők több mint felének a  szavazatával hozza meg. 
Szavazategyenlőség esetén a  vízgazdálkodási tanács elnökének a  szavazata dönt. Az  ülésről jegyzőkönyv készül, 
melyet az állandó tagoknak és a meghívott résztvevőknek az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni.

 29. A  vízgazdálkodási tanács a  feladatkörébe tartozó ügyekben az  arra hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek, 
szervezetnek javaslatokat tehet, amelyek figyelembevételéről az  érintett szervek, szervezetek vezetőitől 
tájékoztatást kérhet.

 30. A vízgazdálkodási tanács tagja a vízgazdálkodási tanács tevékenységéről az általa képviselt szervnek, szervezetnek 
évente legalább egy alkalommal beszámol.

 31. A  vízgazdálkodási tanács működésének pénzügyi fedezetét a  titkársági feladatokat ellátó szervezet költségvetése 
biztosítja.

 32. A  vízgazdálkodási tanács szervezetével és működésével kapcsolatos részletes szabályokat a  tagok által az  alakuló 
ülésen elfogadott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozathoz

A Területi Vízgazdálkodási Tanácsok neve és székhelye

 1. Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Győr

 2. Közép-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Budapest

 3. Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Baja

 4. Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Székesfehérvár

 5. Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Pécs

 6. Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Szombathely

 7. Felsőtiszavidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Nyíregyháza

 8. Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Debrecen

 9. Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Miskolc

 10. Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Szolnok

 11. Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Szeged

 12. Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Gyula
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A Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsok neve és székhelye

 1. Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Győr

 2. Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Szolnok

 3. Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Pécs

 4. Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
Székhelye: Székesfehérvár
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