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Törvények

2013. évi CLXXI. törvény
a Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló
Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről
és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyve (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv)
kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Kiegészítő Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Kiegészítő Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„NAGOYA–KUALA LUMPUR SUPPLEMENTARY PROTOCOL ON LIABILITY AND REDRESS TO THE
CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY
The Parties to this Supplementary Protocol,
Being Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, hereinafter referred
to as “the Protocol”,
Taking into account Principle 13 of the Rio Declaration on Environment and Development,
Reaffirming the precautionary approach contained in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and
Development,
Recognizing the need to provide for appropriate response measures where there is damage or sufficient likelihood
of damage, consistent with the Protocol,
Recalling Article 27 of the Protocol,
Have agreed as follows:

Article 1
Objective
The objective of this Supplementary Protocol is to contribute to the conservation and sustainable use of biological
diversity, taking also into account risks to human health, by providing international rules and procedures in the field
of liability and redress relating to living modified organisms.

Article 2
Use of terms
1. The terms used in Article 2 of the Convention on Biological Diversity, hereinafter referred to as “the Convention”, and
Article 3 of the Protocol shall apply to this Supplementary Protocol.
2. In addition, for the purposes of this Supplementary Protocol:
(a)
“Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol” means the Conference of the
Parties to the Convention serving as the meeting of the Parties to the Protocol;
(b)
“Damage” means an adverse effect on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also
into account risks to human health, that:
(i)
Is measurable or otherwise observable taking into account, wherever available, scientificallyestablished baselines recognized by a competent authority that takes into account any other
human induced variation and natural variation; and
(ii)
Is significant as set out in paragraph 3 below;

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el.
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(c)

“Operator” means any person in direct or indirect control of the living modified organism which could, as
appropriate and as determined by domestic law, include, inter alia, the permit holder, person who placed the
living modified organism on the market, developer, producer, notifier, exporter, importer, carrier or supplier;
(d)
“Response measures” means reasonable actions to:
(i)
Prevent, minimize, contain, mitigate, or otherwise avoid damage, as appropriate;
(ii)
Restore biological diversity through actions to be undertaken in the following order of preference:
a.
Restoration of biological diversity to the condition that existed before the damage
occurred, or its nearest equivalent; and where the competent authority determines this is
not possible;
b.
Restoration by, inter alia, replacing the loss of biological diversity with other components
of biological diversity for the same, or for another type of use either at the same or, as
appropriate, at an alternative location.
3. A “significant” adverse effect is to be determined on the basis of factors, such as:
(a)
The long-term or permanent change, to be understood as change that will not be redressed through natural
recovery within a reasonable period of time;
(b)
The extent of the qualitative or quantitative changes that adversely affect the components of biological
diversity;
(c)
The reduction of the ability of components of biological diversity to provide goods and services;
(d)
The extent of any adverse effects on human health in the context of the Protocol.

Article 3
Scope
1. This Supplementary Protocol applies to damage resulting from living modified organisms which find their origin in
a transboundary movement. The living modified organisms referred to are those:
(a)
Intended for direct use as food or feed, or for processing;
(b)
Destined for contained use;
(c)
Intended for intentional introduction into the environment.
2. With respect to intentional transboundary movements, this Supplementary Protocol applies to damage resulting
from any authorized use of the living modified organisms referred to in paragraph 1 above.
3. This Supplementary Protocol also applies to damage resulting from unintentional transboundary movements
as referred to in Article 17 of the Protocol as well as damage resulting from illegal transboundary movements as
referred to in Article 25 of the Protocol.
4. This Supplementary Protocol applies to damage resulting from a transboundary movement of living modified
organisms that started after the entry into force of this Supplementary Protocol for the Party into whose jurisdiction
the transboundary movement was made.
5. This Supplementary Protocol applies to damage that occurred in areas within the limits of the national jurisdiction
of Parties.
6. Parties may use criteria set out in their domestic law to address damage that occurs within the limits of their
national jurisdiction.
7. Domestic law implementing this Supplementary Protocol shall also apply to damage resulting from transboundary
movements of living modified organisms from non-Parties.

Article 4
Causation
A causal link shall be established between the damage and the living modified organism in question in accordance
with domestic law.

Article 5
Response measures
1. Parties shall require the appropriate operator or operators, in the event of damage, subject to any requirements of
the competent authority, to:
(a)
Immediately inform the competent authority;
(b)
Evaluate the damage; and
(c)
Take appropriate response measures.
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2. The competent authority shall:
(a)
Identify the operator which has caused the damage;
(b)
Evaluate the damage; and
(c)
Determine which response measures should be taken by the operator.
3. Where relevant information, including available scientific information or information available in the Biosafety
Clearing-House, indicates that there is a sufficient likelihood that damage will result if timely response measures are
not taken, the operator shall be required to take appropriate response measures so as to avoid such damage.
4. The competent authority may implement appropriate response measures, including, in particular, when the
operator has failed to do so.
5. The competent authority has the right to recover from the operator the costs and expenses of, and incidental to, the
evaluation of the damage and the implementation of any such appropriate response measures. Parties may provide,
in their domestic law, for other situations in which the operator may not be required to bear the costs and expenses.
6. Decisions of the competent authority requiring the operator to take response measures should be reasoned. Such
decisions should be notified to the operator. Domestic law shall provide for remedies, including the opportunity
for administrative or judicial review of such decisions. The competent authority shall, in accordance with domestic
law, also inform the operator of the available remedies. Recourse to such remedies shall not impede the competent
authority from taking response measures in appropriate circumstances, unless otherwise provided by domestic law.
7. In implementing this Article and with a view to defining the specific response measures to be required or taken by
the competent authority, Parties may, as appropriate, assess whether response measures are already addressed by
their domestic law on civil liability.
8. Response measures shall be implemented in accordance with domestic law.

Article 6
Exemptions
1. Parties may provide, in their domestic law, for the following exemptions:
(a)
Act of God or force majeure; and
(b)
Act of war or civil unrest.
2. Parties may provide, in their domestic law, for any other exemptions or mitigations as they may deem fit.

Article 7
Time limits
Parties may provide, in their domestic law, for:
(a)
Relative and/or absolute time limits including for actions related to response measures; and
(b)
The commencement of the period to which a time limit applies.

Article 8
Financial limits
Parties may provide, in their domestic law, for financial limits for the recovery of costs and expenses related to
response measures.

Article 9
Right of recourse
This Supplementary Protocol shall not limit or restrict any right of recourse or indemnity that an operator may have
against any other person.

Article 10
Financial security
1. Parties retain the right to provide, in their domestic law, for financial security.
2. Parties shall exercise the right referred to in paragraph 1 above in a manner consistent with their rights and
obligations under international law, taking into account the final three preambular paragraphs of the Protocol.
3. The first meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol after the
entry into force of the Supplementary Protocol shall request the Secretariat to undertake a comprehensive study
which shall address, inter alia:
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(a)
(b)
(c)
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The modalities of financial security mechanisms;
An assessment of the environmental, economic and social impacts of such mechanisms, in particular on
developing countries; and
An identification of the appropriate entities to provide financial security.

Article 11
Responsibility of States for internationally wrongful acts
This Supplementary Protocol shall not affect the rights and obligations of States under the rules of general
international law with respect to the responsibility of States for internationally wrongful acts.

Article 12
Implementation and relation to civil liability
1. Parties shall provide, in their domestic law, for rules and procedures that address damage. To implement this
obligation, Parties shall provide for response measures in accordance with this Supplementary Protocol and may, as
appropriate:
(a)
Apply their existing domestic law, including, where applicable, general rules and procedures on civil liability;
(b)
Apply or develop civil liability rules and procedures specifically for this purpose; or
(c)
Apply or develop a combination of both.
2. Parties shall, with the aim of providing adequate rules and procedures in their domestic law on civil liability for
material or personal damage associated with the damage as defined in Article 2, paragraph 2 (b):
(a)
Continue to apply their existing general law on civil liability;
(b)
Develop and apply or continue to apply civil liability law specifically for that purpose; or
(c)
Develop and apply or continue to apply a combination of both.
3. When developing civil liability law as referred to in subparagraphs (b) or (c) of paragraphs 1 or 2 above, Parties shall,
as appropriate, address, inter alia, the following elements:
(a)
Damage;
(b)
Standard of liability including strict or fault-based liability;
(c)
Channelling of liability, where appropriate;
(d)
Right to bring claims.

Article 13
Assessment and review
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol shall undertake a review of the
effectiveness of this Supplementary Protocol five years after its entry into force and every five years thereafter,
provided information requiring such a review has been made available by Parties. The review shall be undertaken in
the context of the assessment and review of the Protocol as specified in Article 35 of the Protocol, unless otherwise
decided by the Parties to this Supplementary Protocol. The first review shall include a review of the effectiveness of
Articles 10 and 12.

Article 14
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol
1. Subject to paragraph 2 of Article 32 of the Convention, the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Protocol shall serve as the meeting of the Parties to this Supplementary Protocol.
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol shall keep under regular review
the implementation of this Supplementary Protocol and shall make, within its mandate, the decisions necessary to
promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Supplementary Protocol
and, mutatis mutandis, the functions assigned to it by paragraphs 4 (a) and (f ) of Article 29 of the Protocol.

Article 15
Secretariat
The Secretariat established by Article 24 of the Convention shall serve as the secretariat to this Supplementary
Protocol.
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Article 16
Relationship with the Convention and the Protocol
1. This Supplementary Protocol shall supplement the Protocol and shall neither modify nor amend the Protocol.
2. This Supplementary Protocol shall not affect the rights and obligations of the Parties to this Supplementary Protocol
under the Convention and the Protocol.
3. Except as otherwise provided in this Supplementary Protocol, the provisions of the Convention and the Protocol
shall apply, mutatis mutandis, to this Supplementary Protocol.
4. Without prejudice to paragraph 3 above, this Supplementary Protocol shall not affect the rights and obligations of
a Party under international law.

Article 17
Signature
This Supplementary Protocol shall be open for signature by Parties to the Protocol at the United Nations
Headquarters in New York from 7 March 2011 to 6 March 2012.

Article 18
Entry into force
1. This Supplementary Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth
instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States or regional economic integration
organizations that are Parties to the Protocol.
2. This Supplementary Protocol shall enter into force for a State or regional economic integration organization that
ratifies, accepts or approves it or accedes thereto after the deposit of the fortieth instrument as referred to in
paragraph 1 above, on the ninetieth day after the date on which that State or regional economic integration
organization deposits its instrument of ratification, acceptance, approval, or accession, or on the date on which the
Protocol enters into force for that State or regional economic integration organization, whichever shall be the later.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional economic integration
organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

Article 19
Reservations
No reservations may be made to this Supplementary Protocol.

Article 20
Withdrawal
1. At any time after two years from the date on which this Supplementary Protocol has entered into force for a Party,
that Party may withdraw from this Supplementary Protocol by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take place upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or on
such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.
3. Any Party which withdraws from the Protocol in accordance with Article 39 of the Protocol shall be considered as
also having withdrawn from this Supplementary Protocol.

Article 21
Authentic texts
The original of this Supplementary Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts
are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Supplementary
Protocol.
DONE at Nagoya on this fifteenth day of October two thousand and ten.
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A BIOLÓGIAI BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ CARTAGENA JEGYZŐKÖNYVHÖZ CSATOLT, A FELELŐSSÉGRŐL ÉS
JOGORVOSLATRÓL SZÓLÓ NAGOJAI–KUALA LUMPUR-I KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
A Kiegészítő Jegyzőkönyv Részes Felei,
akik a Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének (a továbbiakban:
a Jegyzőkönyv) Részes Felei,
figyelembe véve a Környezetről és Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat 13. elvét,
megerősítve a Környezetről és Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat 15. elvében foglalt elővigyázatos megközelítést,
felismerve annak szükségességét, hogy kár bekövetkezésekor vagy kellőképpen valószínűsíthető előfordulásakor
megfelelő válaszintézkedéseket hozzanak a Jegyzőkönyvvel összhangban,
tekintettel a Jegyzőkönyv 27. cikkére,
a következőkben állapodtak meg:

1. cikk
Célkitűzés
E Kiegészítő Jegyzőkönyv célkitűzése, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség megőrzéséhez és fenntartható
hasznosításához, figyelembe véve az emberi egészségre gyakorolt kockázatokat is, az élő, módosított szervezetekre
vonatkozó felelősség és jogorvoslat területén kialakított nemzetközi szabályok és eljárások biztosításával.

2. cikk
Fogalmak használata
(1) A Biológiai Sokféleség Egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény) 2. cikkében és a Jegyzőkönyv 3. cikkében
használt fogalmak vonatkoznak e Kiegészítő Jegyzőkönyvre.
(2) Ezenkívül e Kiegészítő Jegyzőkönyv alkalmazásában:
a)
„Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája”: az Egyezmény Részes
Feleinek konferenciája, amely a Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgál;
b)
„kár”: a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható hasznosítására kifejtett olyan káros hatás,
figyelembe véve az emberi egészségre gyakorolt kockázatokat is, amely:
i.
mérhető vagy egyéb módon megfigyelhető, figyelembe véve, ahol arra mód van, az egy illetékes
hatóság által elismert, tudományosan megalapozott alapelveket, amelyek tekintetbe vesznek
minden, ember által előidézett és természetes változást; és
ii.
az alábbi (3) bekezdés értelmében jelentős;
c)
„gazdasági szereplő”: az élő, módosított szervezetek felett közvetlen vagy közvetett ellenőrzéssel rendelkező
olyan személy, aki értelem szerint és a nemzeti jog meghatározása szerint lehet többek között az engedély
tulajdonosa, az a személy, aki forgalomba hozta az élő, módosított szervezetet, a fejlesztő, a gyártó,
a bejelentő, az exportőr, az importőr, a szállítmányozó vagy a beszállító;
d)
„válaszintézkedések”: indokolt lépések
i.
a károk megelőzésére, minimalizálására, megfékezésére, csökkentésére vagy egyéb elkerülésére,
az adott helyzettől függően;
ii.
a biológiai sokféleség helyreállítására az alábbi fontossági sorrendben végrehajtott lépések
keretében:
a)
a biológiai sokféleség helyreállítása abba az állapotba, amelyben a kár bekövetkezése
előtt volt; vagy annak legközelebbi megfelelőjébe; ahol pedig az illetékes hatóság úgy
határoz, hogy ez nem lehetséges;
b)
a helyreállítás történhet többek között úgy, hogy a biológiai sokféleséget ért veszteséget
ugyanannak a biológiai sokféleségnek más komponenseivel helyettesítik a hasznosítás
ugyanazon vagy másik típusára vonatkozóan ugyanazon, vagy adott esetben alternatív
helyszínen.
(3) A „jelentős” káros hatást olyan tényezők alapján kell meghatározni, mint:
a)
a hosszú távú vagy maradandó változás, amely alatt olyan változás értendő, amelyet belátható időn belül
a természet nem állít helyre;
b)
a biológiai sokféleség komponenseit károsan befolyásoló minőségi és mennyiségi változások mértéke;
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c)
d)

a biológiai sokféleség komponensei azon képességének csökkenése, hogy termékeket és szolgáltatásokat
nyújtsanak;
az emberi egészségre gyakorolt káros hatások mértéke a Jegyzőkönyv értelmében.

3. cikk
Hatály
(1) Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv az élő, módosított szervezetek határokon átnyúló mozgásából eredő károkra
vonatkozik. Az érintett élő módosított szervezetek azok:
a)
amelyeket élelmiszerként vagy takarmányként történő közvetlen felhasználásra vagy feldolgozásra szántak;
b)
amelyeket zárt rendszerben történő felhasználásra szántak;
c)
amelyeket a környezetbe történő szándékos kibocsátásra szántak.
(2) Tekintettel a határokon átnyúló szándékos mozgásokra, ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv a fenti (1) bekezdésben
említett, az élő, módosított szervezetek engedélyezett használatából eredő károkra vonatkozik.
(3) Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv vonatkozik továbbá a Jegyzőkönyv 17. cikkében említett, határokon átnyúló
véletlenszerű mozgásokból eredő károkra, valamint azokra a károkra, amelyek a Jegyzőkönyv 25. cikkében említett
határokon átnyúló illegális mozgásokból származnak.
(4) Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv az élő, módosított szervezetek olyan határokon átnyúló mozgásából eredő kárra
vonatkozik, amely azután következett be, hogy e Kiegészítő Jegyzőkönyv hatályba lépett azon Részes Fél
tekintetében, amelynek joghatósága alá tartozó területére a határon átnyúló mozgás irányult.
(5) Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv a Részes Felek nemzeti joghatósága alá tartozó területének határain belül történt
károkra vonatkozik.
(6) A Részes Felek a nemzeti jogukban meghatározott kritériumokat alkalmazhatják a joghatóságuk alá tartozó terület
határain belül bekövetkezett károkra.
(7) Az e Kiegészítő Jegyzőkönyvet végrehajtó nemzeti jognak azokra a károkra is vonatkoznia kell, amelyek a nem
Részes Felektől származó élő, módosított szervezetek határokon átnyúló mozgásából erednek.

4. cikk
Ok-okozati összefüggés
A kár és a kérdéses élő, módosított szervezet közötti ok-okozati összefüggést a nemzeti joggal összhangban kell
megállapítani.

5. cikk
Válaszintézkedések
(1) Kár esetére a Részes Felek előírják az érintett gazdasági szereplő vagy szereplők számára, hogy az illetékes hatóság
előírásai szerint:
a)
azonnal tájékoztassák az illetékes hatóságot;
b)
mérjék fel a kárt; és
c)
hozzanak megfelelő válaszintézkedéseket.
(2) Az illetékes hatóság:
a)
azonosítja a kárt okozó gazdasági szereplőt;
b)
felméri a kárt; és
c)
meghatározza, hogy a gazdasági szereplőnek milyen válaszintézkedéseket kell tennie.
(3) Amennyiben megfelelő információk, köztük a rendelkezésre álló tudományos információ vagy a Biológiai Biztonság
kérdéseiben illetékes Információs Központban elérhető információk alapján kellőképpen valószínűsíthető, hogy
időben történő válaszintézkedés nélkül a kár be fog következni, ennek elkerülésére a gazdasági szereplőnek
megfelelő válaszintézkedéseket kell hoznia.
(4) Az illetékes hatóság megfelelő válaszintézkedéseket tehet, különösen akkor, ha a gazdasági szereplő elmulasztotta
azt.
(5) Az illetékes hatóságnak joga van ahhoz, hogy a gazdasági szereplővel megtéríttesse a kár felmérésének és
a megfelelő válaszintézkedések végrehajtásának költségeit és az azzal járó kiadásait. A Részes Felek nemzeti joga
rendelkezhet más olyan helyzetekről is, amelyekben a gazdasági szereplőtől nem követelhető meg a költségek és
kiadások fedezése.
(6) Az illetékes hatóságnak meg kell indokolnia azt a döntését, amelyben válaszintézkedések meghozatalára kötelezi
a gazdasági szereplőt. Az ilyen döntésekről értesíteni kell a gazdasági szereplőt. A nemzeti jognak rendelkeznie kell
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a jogorvoslatról, beleértve az ilyen döntések közigazgatási vagy jogi felülvizsgálatának lehetőségét is. Az illetékes
hatóság a nemzeti jognak megfelelően a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatja a gazdasági
szereplőt. Az ilyen jogorvoslat igénybevétele nem akadályozza az illetékes hatóságot abban, hogy a megfelelő
körülmények között válaszintézkedéseket hozzon, hacsak a nemzeti jog másként nem rendelkezik.
(7) E cikk végrehajtása során és azzal a céllal, hogy meghatározzák az illetékes hatóság által megkövetelendő vagy
meghozandó konkrét válaszintézkedéseket, a Részes Felek adott esetben megállapíthatják, hogy a polgári jogi
felelősséget szabályozó nemzeti joguk rendelkezik-e már válaszintézkedésekről.
(8) A válaszintézkedéseket a nemzeti joggal összhangban kell végrehajtani.

6. cikk
Mentességek
(1) A Részes Felek nemzeti jogukban az alábbi mentességekről rendelkezhetnek:
a)
elemi csapás vagy vis maior; és
b)
háború vagy polgári zavargás.
(2) A Részes Felek, belátásuk szerint rendelkezhetnek a nemzeti jogukban bármely egyéb mentességről vagy
mérséklésről is.

7. cikk
Határidők
A Részes Felek nemzeti jogukban rendelkezhetnek:
a)
relatív és/vagy abszolút határidőkről, beleértve a válaszintézkedésekre vonatkozó határidőket is; és
b)
annak az időtartamnak a kezdetéről, amelyre a határidő vonatkozik.

8. cikk
Pénzügyi korlátok
A Részes Felek nemzeti jogukban rendelkezhetnek a válaszintézkedésekkel kapcsolatos költségek és kiadások
megtérítésére vonatkozó pénzügyi korlátokról.

9. cikk
Visszkereseti jog
Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv nem határol be vagy korlátoz olyan visszkereseti vagy kártérítési jogokat, amelyekkel
valamely gazdasági szereplő bármely más személyekkel szemben élhet.

10. cikk
Pénzügyi biztosíték
(1) A Részes Felek fenntartják a jogot arra, hogy nemzeti jogukban pénzügyi biztosítékról rendelkezzenek.
(2) A Részes Felek a fenti (1) bekezdésben említett jogukat a nemzetközi jog szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel
összhangban gyakorolják, figyelembe véve a Jegyzőkönyv preambulumának utolsó három bekezdését.
(3) A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája a Kiegészítő Jegyzőkönyv hatályba
lépése utáni első találkozóján felkéri a Titkárságot, hogy készítsen átfogó tanulmányt többek között az alábbiakról:
a)
a pénzügyi biztosítékokra vonatkozó mechanizmusok módozatai;
b)
e mechanizmusok környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak felmérése, különösen a fejlődő országokat
érintően; és
c)
a pénzügyi biztosíték nyújtására szolgáló megfelelő egységek meghatározása.

11. cikk
Az államok felelőssége a nemzetközi joggal ellentétes cselekményekért
Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv nem érinti az államoknak az általános nemzetközi jog szabályai szerinti jogait és
kötelezettségeit az államoknak a nemzetközi joggal ellentétes cselekményekért való felelőssége tekintetében.
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12. cikk
Végrehajtás és kapcsolat a polgári jogi felelősséggel
(1) A Részes Felek nemzeti jogukban rendelkeznek a kár kezelésével kapcsolatos szabályokról és eljárásokról.
E kötelezettség végrehajtása érdekében a Részes Felek rendelkeznek a válaszintézkedésekről e Kiegészítő
Jegyzőkönyvvel összhangban, és adott esetben:
a)
meglévő nemzeti jogukat alkalmazhatják, ideértve, ahol alkalmazható, a polgári jogi felelősségre vonatkozó
általános szabályokat és eljárásokat is;
b)
kifejezetten erre a célra polgári jogi felelősségre vonatkozó szabályokat és eljárásokat alkalmazhatnak vagy
alakíthatnak ki; vagy
c)
a kettő kombinációját alkalmazhatják vagy alakíthatják ki.
(2) Abból a célból, hogy a nemzeti jogukban megfelelő szabályokat és eljárásokat határozzanak meg a 2. cikk
(2) bekezdése b) pontjának meghatározása szerinti kárhoz kapcsolódó anyagi vagy személyben bekövetkező
károkért való polgári jogi felelősségre vonatkozóan, a Részes Felek:
a)
továbbra is alkalmazzák a meglévő, a polgári jogi felelősségre vonatkozó általános jogukat;
b)
kifejezetten erre a célra alakítanak ki és alkalmaznak, vagy továbbra is alkalmaznak polgári jogi felelősségre
vonatkozó jogszabályokat; vagy
c)
ezek kombinációját alakítják ki és alkalmazzák, vagy alkalmazzák továbbra is.
(3) A fenti (1) és (2) bekezdés b) vagy c) pontjaiban említett polgári jogi felelősségre vonatkozó jogszabályok
kialakításakor a Részes Felek, adott esetben többek között az alábbi elemekről rendelkeznek:
a)
kár;
b)
a felelősség mértéke, beleértve az objektív és a vétkességen alapuló felelősséget;
c)
a felelősség visszavezetése, ahol alkalmazható;
d)
kereset indításához való jog.

13. cikk
Értékelés és felülvizsgálat
A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája e Kiegészítő Jegyzőkönyv
hatékonyságát annak hatálybalépését követően öt évvel, és azt követően öt évenként felülvizsgálja, feltéve,
hogy az ilyen felülvizsgálatot igénylő információkat a Részes Felek rendelkezésre bocsátják. A felülvizsgálatot
a Jegyzőkönyv 35. cikkében meghatározottak szerint a Jegyzőkönyv értékelésének és felülvizsgálatának
összefüggésében kell végezni, hacsak a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv Részes Felei másként nem határoznak. Az első
felülvizsgálatnak magában kell foglalnia a 10. és 12. cikk hatékonyságának felülvizsgálatát is.

14. cikk
A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája
(1) Az Egyezmény 32. cikkének (2) bekezdése fenntartásával a Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló
Részes Felek Konferenciája e Kiegészítő Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgál.
(2) A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája rendszeres felülvizsgálatnak veti
alá az e Kiegészítő Jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtását, és mandátumának keretein belül ennek hatékony
előmozdítását szolgáló döntéseket hoz. A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek
Konferenciája végrehajtja az e Kiegészítő Jegyzőkönyv által, valamint értelemszerűen a Jegyzőkönyv 29. cikk
(4) bekezdésének a) és f ) pontja által ráruházott feladatokat.

15. cikk
Titkárság
Az Egyezmény 24. cikke által létrehozott Titkárság e Kiegészítő Jegyzőkönyv Titkárságául is szolgál.

16. cikk
Kapcsolat az Egyezménnyel és a Jegyzőkönyvvel
(1) E Kiegészítő Jegyzőkönyv kiegészíti a Jegyzőkönyvet, azt nem változtatja meg és nem módosítja.
(2) E Kiegészítő Jegyzőkönyv nem érinti az e Kiegészítő Jegyzőkönyv Részes Feleinek az Egyezmény és a Jegyzőkönyv
szerinti jogait és kötelezettségeit.
(3) Hacsak e Kiegészítő Jegyzőkönyv másként nem rendelkezik, az Egyezmény és a Jegyzőkönyv rendelkezései
értelemszerűen e Kiegészítő Jegyzőkönyvre is vonatkoznak.
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(4) A fenti (3) bekezdés sérelme nélkül e Kiegészítő Jegyzőkönyv nem érinti a Részes Felek nemzetközi jog szerinti jogait
és kötelezettségeit.

17. cikk
Aláírás
E Kiegészítő Jegyzőkönyv aláírásra nyitva áll a Jegyzőkönyv minden Részes Fele számára az Egyesült Nemzetek
Székházában, New Yorkban, 2011. március 7-től 2012. március 6-ig.

18. cikk
Hatálybalépés
(1) E Kiegészítő Jegyzőkönyv a Jegyzőkönyvben Részes Fél államok vagy regionális gazdasági integrációs szervezetek
általi, megerősítésről, elfogadásról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló negyvenedik okiratnak a letétbe
helyezését követő kilencvenedik napon lép hatályba.
(2) E Kiegészítő Jegyzőkönyv az olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet tekintetében, amely a fenti
(1) bekezdésben foglaltak szerinti negyvenedik okirat letétbe helyezése után erősíti meg, fogadja el vagy hagyja
jóvá azt, illetve csatlakozik ahhoz, azt a napot követő kilencvenedik napon lép hatályba, amelyen az adott állam
vagy regionális gazdasági integrációs szervezet letétbe helyezi a megerősítésről, az elfogadásról, a jóváhagyásról
vagy a csatlakozásról szóló okiratát, vagy – amennyiben az későbbi időpont – azon a napon, amikor a Jegyzőkönyv
az adott állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet tekintetében hatályba lép.
(3) A fenti (1) és (2) bekezdés alkalmazásában egy regionális gazdasági integrációs szervezet által letétbe helyezett
okirat nem számítandó hozzá az ilyen szervezet tagállamai által letétbe helyezett okiratokhoz.

19. cikk
Fenntartások
E Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz nem fűzhető fenntartás.

20. cikk
Felmondás
(1) E Kiegészítő Jegyzőkönyv adott Részes Fél tekintetében történő hatálybalépésének időpontját követő két év
elteltével a Részes Fél bármikor felmondhatja e Kiegészítő Jegyzőkönyvet a Letéteményesnek címzett írásbeli
nyilatkozat útján.
(2) Az ilyen felmondás a Letéteményessel való közlés időpontjától számított egy év elteltével, vagy a felmondó
nyilatkozatban megjelölt későbbi időpontban hatályosul.
(3) A Jegyzőkönyvet a Jegyzőkönyv 39. cikkével összhangban felmondó Részes Felet úgy kell tekinteni, hogy
e Kiegészítő Jegyzőkönyvet is felmondta.

21. cikk
Hiteles szövegek
E Kiegészítő Jegyzőkönyv eredeti példányát, melynek arab, kínai, angol, francia, orosz és spanyol szövege egyaránt
hiteles, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál helyezik letétbe.
FENTIEK HITELÉÜL az arra kellő felhatalmazással rendelkező alulírottak aláírták ezt a Kiegészítő Jegyzőkönyvet.
KELT Nagojában, a kétezer-tizedik év október havának tizenötödik napján.”
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–3. § a Kiegészítő Jegyzőkönyv 18. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Kiegészítő Jegyzőkönyv, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős
miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával
állapítja meg.
(4) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a természetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CLXXII. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én
kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben,
1975. november 14-én kelt vámegyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 2012. február 9-én elfogadott
harminckettedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.
2. §		
Az Egyezmény Módosításának hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„In Article 6, a new paragraph is introduced as follows:

Article 6, paragraph 2 bis
Modify paragraph 2 bis to read:
2 bis An international organization shall be authorized by the Administrative Committee to take on responsibility for
the effective organization and functioning of an international guarantee system. The authorization shall be granted
as long as the organization fulfils the conditions and requirements laid down in Annex 9, Part III. The Administrative
Committee may revoke the authorization if these conditions and requirements are no longer fulfilled.
In Annex 9, a new Part III is introduced as follows:

Annex 9, new part III
Insert a new part III to read:
Authorization of an international organization, as referred to in Article 6, to take on the responsibility for the
effective organization and functioning of an international guarantee system and to print and distribute TIR Carnets
Conditions and requirements
1. The conditions and requirements to be complied with by an international organization in order to be authorized,
in accordance with Article 6.2 bis of the Convention, by the Administrative Committee to take on the responsibility
for the effective organization and functioning of an international guarantee system and to print and distribute TIR
Carnets are:
(a) Proof of sound professional competence and financial standing for the effective organization and functioning of
an international guarantee system and the organizational capabilities to fulfil its obligations under the Convention
by means of annual submissions of consolidated financial statements duly audited by internationally recognized
independent auditors;
(b) Absence of serious or repeated offences against Customs or tax legislation.
2. Pursuant to the authorization, the international organization shall:
(a) provide the Contracting Parties of the TIR Convention via the national associations affiliated to the international
organization with certified copies of the global guarantee contract and proof of guarantee coverage;
(b) provide the competent bodies of the TIR Convention with information on the rules and procedures set out for
the issue of TIR Carnets by national associations;
(c) provide the competent bodies of the TIR Convention, on a yearly basis, with data on claims lodged, pending, paid
or settled without payment;
(d) provide the competent bodies of the TIR Convention with full and complete information on the functioning of
the TIR system, in particular, but not limited to, timely and well founded information on trends in the number of
non-terminated TIR operations, claims lodged, pending, paid or settled without payment that might give rise to
concerns with regard to the proper functioning of the TIR system or that could lead to difficulties for the continued
operation of its international guarantee system;
(e) provide the competent bodies of the TIR Convention with statistical data on the number of TIR Carnets
distributed to each Contracting Party, broken down by type;
(f ) provide the TIR Executive Board with details of the distribution price by the international organization of each
type of TIR Carnet;
(g) take all possible steps to reduce the risk of counterfeiting TIR Carnets;
(h) take the appropriate corrective action in cases where faults or deficiencies with the TIR Carnet have been
detected and report these to the TIR Executive Board;

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el.
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(j) fully participate in cases where the TIR Executive Board is called upon to facilitate the settlement of disputes;
(k) ensure that any problem involving fraudulent activities or other difficulties with regard to the application of the
TIR Convention is immediately brought to the attention of the TIR Executive Board;
(l) manage the control system for TIR Carnets, provided for in Annex 10 of the Convention, together with national
guaranteeing associations affiliated to the international organization and the Customs authorities and inform the
Contracting Parties and the competent bodies of the Convention of problems encountered in the system;
(m) provide the competent bodies of the TIR Convention with statistics and data on the performance of Contracting
Parties with regard to the control system provided for in Annex 10;
(n) conclude, not less than two months before the provisional date of entry into force or renewal of the
authorization granted in accordance with Article 6.2bis of the Convention, a written agreement with the United
Nations Economic Commission for Europe secretariat, mandated by and acting on behalf of the Administrative
Committee, which shall include the acceptance by the international organization of its duties set out in this
paragraph.
3. When the international organization is informed by a guaranteeing association of a claim for payment, it shall,
within a period of three (3) months inform the guaranteeing association of its position concerning the claim.
4. All information acquired, directly or indirectly, by the international organization under the Convention, which is
by nature confidential or which is provided on a confidential basis, shall be covered by the obligation of professional
secrecy and shall not be used or processed neither for any commercial purpose nor for any other purpose than for
which it has been provided or disclosed to any third party without the express permission of the person or authority
that provided it. Such information may, however, be disclosed without permission to competent authorities of
Contracting Parties to this Convention, where there is an authorization or obligation to do so pursuant to provisions
of national or international law or in connection with legal proceedings. The disclosure or communication of
information shall take place in full compliance with data-protection provisions in force.
5. The Administrative Committee shall have the right to revoke the authorization granted in accordance with
Article 6.2 bis in case of non-compliance with the above conditions and requirements. Should the Administrative
Committee decide to revoke the authorization, the decision will become effective at the earliest six (6) months after
the date of revocation.
6. The authorization of an international organization under the terms set out above shall be without prejudice to
that organization’s responsibilities and liabilities under the Convention.”
„A 6. cikk a következő új bekezdéssel egészül ki:

6. cikk (2a) bekezdés
A (2a) bekezdés szövege a következőre módosul:
(2a) Az Intéző Bizottság felhatalmaz egy nemzetközi szervezetet, hogy vállalja a nemzetközi garanciarendszer
hatékony megszervezésének és működtetésének feladatát. A felhatalmazás addig hatályos, ameddig a szervezet
teljesíti a 9. melléklet III. részében foglalt feltételeket és követelményeket. Az Intéző Bizottság a felhatalmazást
visszavonhatja, ha e feltételek és követelmények már nem teljesülnek.
A 9. melléklet a következő új III. résszel egészül ki:

9. melléklet, új III. rész
A melléklet a következő új III. résszel egészül ki:
Nemzetközi szervezet 6. cikk szerinti felhatalmazása arra, hogy vállalja a nemzetközi garanciarendszer hatékony
megszervezésének és működtetésének, valamint TIR-igazolványok nyomtatásának és kiadásának feladatát.
Feltételek és követelmények
1. A nemzetközi szervezetnek az alábbi feltételeket és követelményeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az Intéző
Bizottság az Egyezmény 6. cikke (2a) bekezdésének megfelelően felhatalmazza egy nemzetközi garanciarendszer
hatékony megszervezésének és működtetésének, valamint TIR-igazolványok nyomtatásának és kiadásának
feladatával:
a) Nemzetközileg elismert független könyvvizsgálók által hitelesen ellenőrzött konszolidált pénzügyi kimutatások
éves benyújtásával bizonyítania kell a nemzetközi garanciarendszer hatékony megszervezéséhez és működtetéséhez
szükséges szakmai kompetenciáját és stabil pénzügyi helyzetét, valamint az Egyezmény által ráruházott
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szervezeti adottságok meglétét;
b) Bizonyítania kell a vám- vagy adójogszabályok súlyos vagy ismételt megszegésének hiányát.
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2. A felhatalmazás értelmében a nemzetközi szervezet:
a) a TIR-egyezmény Szerződő Felei számára a nemzetközi szervezethez kapcsolódó nemzeti egyesületek révén
rendelkezésre bocsátja a globális garanciaszerződés hiteles másolatait és a garanciafedezet igazolását;
b) tájékoztatja a TIR-egyezmény illetékes szerveit a TIR-igazolványok kibocsátására a nemzeti egyesületek által
meghatározott szabályokról és eljárásokról;
c) a TIR-egyezmény illetékes szervei számára évente adatokat szolgáltat a benyújtott, a függőben lévő, a kifizetett,
illetőleg fizetés nélkül kiegyenlített követelésekről;
d) a TIR-egyezmény illetékes szervei számára teljes körű és hiánytalan tájékoztatást nyújt a TIR-rendszer működéséről,
különösen – de nem kizárólag – kellő időben megalapozott információkat szolgáltat a befejezetlen TIR-műveletek,
továbbá a benyújtott, a függőben lévő, a kifizetett, illetőleg a fizetés nélkül kiegyenlített követelések számának
olyan alakulásáról, amely a TIR-rendszer megfelelő működését illetően aggodalomra ad okot, illetve nehézségekhez
vezethet a nemzetközi garanciarendszerének további működtetése terén;
e) a TIR-egyezmény illetékes szervei számára statisztikai adatokat szolgáltat az egyes Szerződő Felek részére kiosztott
TIR-igazolványok számáról, típusonkénti bontásban;
f ) részletesen tájékoztatja a TIR Végrehajtó Testületet a különböző típusú TIR-igazolványoknak a nemzetközi szervezet
által felszámolt áráról;
g) minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy csökkentse a TIR-igazolványok hamisításának
kockázatát;
h) megfelelő korrekciós intézkedéseket hoz azokban az esetekben, amikor a TIR-igazolvány kapcsán hibát vagy
hiányosságot fedeznek fel, és erről jelentést tesz a TIR Végrehajtó Testületénél;
j) teljes mértékben részt vesz azokban az esetekben, amelyekben a TIR Végrehajtó Testületét kérik fel a vitarendezés
megkönnyítésére;
k) biztosítja, hogy a TIR Végrehajtó Testület azonnal értesüljön bármely, csalással összefüggő tevékenységről, illetve
a TIR-egyezmény alkalmazásával kapcsolatos egyéb nehézségről;
l) a nemzetközi szervezethez kapcsolódó nemzeti garanciavállaló szakmai egyesületekkel és a vámhatóságokkal
közösen igazgatja a TIR-igazolványoknak az Egyezmény 10. mellékletében előírt ellenőrzési rendszerét, valamint
tájékoztatja a Szerződő Feleket és az Egyezmény illetékes szerveit a rendszerben felmerülő problémákról;
m) a TIR-egyezmény illetékes szerveit statisztikákkal és adatokkal látja el a Szerződő Felek teljesítményéről
a 10. mellékletben előírt ellenőrzési rendszer tekintetében;
n) az Egyezmény 6. cikke (2a) bekezdésének megfelelően nyújtott felhatalmazás hatálybalépésének vagy
meghosszabbításának ideiglenes időpontja előtt legalább két hónappal – az Intéző Bizottság megbízásából és
nevében – olyan írásbeli megállapodást köt az Egyesült Nemzetek Szövetsége Európai Gazdasági Bizottságának
(ENSZ-EGB) titkárságával, amely tartalmazza az e bekezdésben meghatározott kötelességeiknek a nemzetközi
szervezet általi elfogadását.
3. Amikor egy garanciavállaló egyesület a nemzetközi szervezetet egy kifizetési követelésről tájékoztatja, az három
(3) hónapon belül értesíti a garanciavállaló egyesületet a követelésre vonatkozó állásfoglalásáról.
4. Valamennyi, a nemzetközi szervezet által az Egyezmény értelmében közvetlenül vagy közvetve szerzett,
természeténél fogva bizalmas vagy bizalmi alapon közölt információ titoktartási kötelezettség alá esik, és nem
használható, illetve dolgozható fel sem kereskedelmi célokra, sem pedig egyéb, a közlés céljától eltérő célból, illetve
az információt nyújtó személy vagy hatóság kifejezett engedélye nélkül nem adható ki harmadik fél számára. Ezen
információk azonban engedély nélkül továbbadhatóak az ezen Egyezmény Szerződő Feleinek illetékes hatóságai
részére, amennyiben erre a nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok rendelkezései értelmében felhatalmazás vagy
kötelezettség vonatkozik, illetőleg ha azokra jogi eljárásokkal kapcsolatban van szükség. Az információ közzététele
vagy közlése a hatályos adatvédelmi előírások teljes körű betartásával történik.
5. A fenti feltételek és követelmények be nem tartása esetén az Intéző Bizottságnak jogában áll visszavonni
a 6. cikk (2a) bekezdésének megfelelően adott felhatalmazást. Amennyiben az Intéző Bizottság a felhatalmazás
visszavonásáról határoz, a határozat leghamarabb a visszavonást követő hat (6) hónap elteltével válik hatályossá.
6. A nemzetközi szervezet fenti feltételeknek megfelelő felhatalmazása nem sérti a szervezetre az Egyezmény
értelmében ruházott felelősségeket és pénzbeli kötelezettségeket.”
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3. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
(3) Az Egyezmény a Módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű
fordításának a Módosítás hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter
gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXXIII. törvény
a devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról*
1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
1. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 303. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„303. § (1) A végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását – kivéve az ingatlan közös tulajdonának
megszüntetése iránti ügyekben értékesített lakóingatlan kiürítését – a 182/A. §-ban foglalt rendelkezések
szerint, 2013. évben és a 2014. január 1-jétől a 2014. április 30-áig terjedő időszakban a lakóingatlan kiürítésének
a rendőrség közreműködésével történő kikényszerítését elrendelő végzés vagy az árverési vevő (ingatlant átvevő)
154/A. § (10) bekezdése alapján előterjesztett kérelme kézhezvételét követő naptól a 2014. április 30-áig terjedő
időszakot követő időszakra halasztja el.
(2) Ha büntetőügyben hozott jogerős határozat
a) megállapította, hogy a lakóingatlan kiürítésére kötelezett vagy az ő jogán a lakóingatlanban lakó személy az ingatlan
tulajdonjogának, használati jogának megszerzése, vagy az ehhez szükséges vagyonnak vagy támogatásnak
a megszerzése érdekében bűncselekményt követett el és az elkövetőnek az elítéléshez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alóli mentesülése óta még három év nem telt el, vagy
b) a lakóingatlan kiürítésére kötelezett vagy az ő jogán a lakóingatlanban lakó személy által elkövetett bűncselekmény
miatt a kiürítendő ingatlanra elkobzást vagy vagyonelkobzást rendelt el,
a végrehajtást foganatosító bíróság végzéssel a kiürítés foganatosítására utasítja a végrehajtót; a kiürítési
kötelezettség a kötelezettnek az ingatlanban önálló jogcímen lakó hozzátartozójára is kiterjed.
(3) A végrehajtó a (2) bekezdésben foglalt döntés meghozatala érdekében bármely fél, érdekelt vagy az ügyész
erre irányuló, a bűncselekményt elkövető személy személyazonosító adatait is tartalmazó indítványára keresi meg
a bíróságot.
(4) A bíróság adatigényléssel fordul a bűnügyi nyilvántartó szervhez annak megállapítása érdekében, hogy
az indítványban megjelölt személlyel szemben hoztak-e büntetőügyben határozatot, a büntetőügyben eljárt
bíróságot pedig megkeresi annak közlése érdekében, hogy hozott-e a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
határozatot. A bíróság a beszerzett személyes adatokat a végzés jogerőre emelkedéséig kezeli.”
(2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 304. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„304. § (1) A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló
2013. évi CLXXIII. törvény rendelkezéseit azokban a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell,
amelyekben a kilakoltatás foganatosítására még nem került sor.
(2) Ha a végrehajtó a devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló
2013. évi CLXXIII. törvény hatálybalépésének napján már kézhez vette a lakóingatlan kiürítésének a rendőrség
közreműködésével történő kikényszerítését elrendelő végzést vagy az árverési vevő (ingatlant átvevő)
154/A. § (10) bekezdése alapján előterjesztett kérelmét, a lakóingatlan kiürítését a 303. § alapján a végrehajtó
a devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXIII. törvény
hatálybalépését követő naptól terjedő időszakra halasztja el.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 5-i ülésnapján fogadta el.
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2. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása
2. §

(1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi intézmény a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt svájci frank esetén a 180 HUF/CHF, euró esetén
a 250 HUF/EUR, japán jen esetén a 2,5 HUF/JPY árfolyamot alkalmaz. A rögzített árfolyam alkalmazási időszaka)
„b) záró időpontja a kezdő időponttól számított 60 hónap vagy – amennyiben az korábbi időpontra esik –
a devizakölcsön végső lejáratának időpontja, amennyiben a hiteladós devizakölcsönből eredő – a rögzített
árfolyam figyelembevételével fennálló – tartozása megfizetésével 180 napot meghaladó késedelembe esik, akkor
a késedelem 181. napja, amennyiben pedig a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt
a devizakölcsönt és a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést a hitelező felmondta, a felmondás napja.”
(2) A Tv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a devizakölcsön – gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés 3. § (1) bekezdése szerinti
igénylésekor alkalmazott árfolyamon számított – összege nem haladja meg a devizakölcsön fedezetéül szolgáló
lakóingatlan pénzügyi intézmény által fedezetként történt elfogadáskor meghatározott forgalmi értékének
a 95%-át és a pénzügyi intézmény a kezességvállalás iránt igényt jelentett be, a Magyar Állam az (1a) bekezdésben
meghatározott eltéréssel
a)
készfizető kezesként felel – a mentesített követelésrész, valamint a 4. § (1) bekezdés e) pontja alapján
folyósított kölcsön kivételével – a gyűjtőszámlahitelből eredő tartozások 100%-áért, ha a pénzügyi intézmény
a devizakölcsönt és a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést a rögzített árfolyam alkalmazási
időszakának a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott okból történő megszűnésével összefüggésben,
a hivatkozott pontban írtaknak megfelelően felmondta,
b)
egyszerű kezesként felel a gyűjtőszámlahitelből eredő, legfeljebb a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka
záró időpontjában fennálló tartozások 25%-áért a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetekben.”
(3) A Tv. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló
2013. évi CLXXIII. törvény 2. §-ával megállapított 2. § (1) bekezdésében foglaltakat az e rendelkezések
hatálybalépése után kezdeményezett gyűjtőszámlahitelre kell alkalmazni.”

3. §		
A Tv.
a)
2. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „90 napot” szövegrész helyébe a „180 napot”,
b)
2. § (3) bekezdés b) pontjában a „90 napot” szövegrész helyébe a „180 napot”
szöveg lép.
4. §

(1) Hatályát veszti a Tv.
a)
1. § (4) bekezdésében az „és a 3. § (1) bekezdés a) pontjában”,
b)
4. § (1) bekezdés e) pontjában a „90 napot meg nem haladó”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Tv.
a)
3. § (1) bekezdés a)–d) és f ) pontja,
b)
3. § (1a) bekezdése.

5. §		
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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2013. évi CLXXIV. törvény
a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól*
1. Általános rendelkezések
1. §

(1) Az ingatlanok használatának e törvényben nem szabályozott kérdéseire a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) Az ingatlanok használatát törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály (a továbbiakban együtt:
jogszabály), illetve a felek megállapodása e törvény szabályaitól eltérően rendezheti.

2. Szomszédjogok
2. §

(1) Ha a tilosban talált állat tulajdonosa ismert, az ingatlan tulajdonosa köteles őt az állat befogását követően annak
elszállítására felszólítani, de mindaddig visszatarthatja az állatot, amíg az az által okozott kárt az állat tulajdonosa
meg nem téríti.
(2) Ha a tilosban talált állat tulajdonosa nem ismert, a Polgári Törvénykönyv találásra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni.
(3) Ha a kirepült méhrajt annak tulajdonosa két napon belül nem fogja be, azon birtokbavétellel bárki tulajdonjogot
szerezhet.

3. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa felszedheti az ingatlanára a szomszédos ingatlanról áthullott terményt, ha a növény
tulajdonosa a termény beszedését elmulasztotta.
(2) A közterületre hulló terményt bárki felszedheti, ha a növény tulajdonosa a termény beszedését elmulasztotta.
(3) A két ingatlan határvonalán álló növény és terménye egyenlő arányban illeti a szomszédos ingatlanok tulajdonosait.

4. §

(1) A szomszédos ingatlanok elválasztására szolgáló kerítés, mezsgye vagy növény használatára az ingatlanok
tulajdonosai közösen jogosultak.
(2) A szomszédos ingatlanok elválasztására szolgáló kerítés, mezsgye vagy növény fenntartásával járó költségek olyan
arányban terhelik az ingatlanok tulajdonosait, amilyen arányban őket jogszabály vagy megállapodásuk annak
létesítésére kötelezi. Ha jogszabály vagy a felek megállapodása a fenntartás kérdéséről nem rendelkezik, a költségek
őket a határolt földhosszúság arányában terhelik.
(3) Ha a szomszédos ingatlanok határvonalán álló növény valamelyik ingatlan rendes használatát akadályozza,
illetve kárt okoz vagy annak veszélyével fenyeget, és az érdeksérelem más módon nem hárítható el, az ingatlan
tulajdonosa követelheti, hogy azt közös költségen távolítsák el.

5. §		
Az ingatlan tulajdonosa csak akkor jogosult az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására, ha azok az ingatlan
rendes használatát akadályozzák, és azokat a növény tulajdonosa felhívás ellenére sem távolítja el.
6. §

(1) A 2–5. §-okat alkalmazni kell a közös tulajdonban álló ingatlant természetben megosztva használó tulajdonostársak
egymás közötti viszonyában is.
(2) A 2. § (1) és (2) bekezdés, a 3. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdés alkalmazásában az ingatlan tulajdonosával egy
tekintet alá esik az ingatlan egészét vagy valamely meghatározott részét jogszerűen használó személy.

3. A használati jogok ingatlan-nyilvántartással összefüggő különös szabályai
7. §

(1) A Polgári Törvénykönyv szerinti földhasználati jogot, haszonélvezeti jogot, használat jogát, telki szolgalmat és
közérdekű használati jogot (a továbbiakban együtt: használati jog) – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel –
nem érinti, ha a használati joggal terhelt ingatlant más ingatlannal összevonják.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A telki szolgalom megszűnik, ha akár annak az ingatlannak a tulajdonosa, amelynek mindenkori tulajdonosát
a telki szolgalmi jog gyakorlása megilleti (a továbbiakban: uralkodó telek), akár annak az ingatlannak a tulajdonosa,
amelyet a telki szolgalmi jog terhel (a továbbiakban: szolgáló telek) megszerzi a másik ingatlan tulajdonjogát, és
az ingatlanokat az ingatlan-nyilvántartásban összevonják.
(3) Ha az uralkodó telek és a szolgáló telek azonos személy tulajdonában áll, de az ingatlanokat az ingatlannyilvántartásban nem vonják össze, a telki szolgalom csak akkor gyakorolható, ha a két ingatlant különböző
személyek használják.
8. §

(1) A használati joggal terhelt ingatlan megosztása esetén – a 9. §-ban meghatározott kivétellel – a használati jog
valamennyi új ingatlant terheli.
(2) Ha a használati joggal terhelt ingatlan megosztását követően a jog gyakorlása csak meghatározott új ingatlant vagy
ingatlanokat érint, a többi új ingatlan tulajdonosa kérheti a jog megszüntetését.

9. §

(1) Az uralkodó telek megosztása esetén a telki szolgalmat az uralkodó telekből kialakított valamennyi új ingatlan
birtokosa gyakorolhatja, feltéve, hogy a szolgalmi jog gyakorlása a jog kötelezettje számára nem válik terhesebbé.
(2) Ha az uralkodó telek megosztását követően a telki szolgalom csak meghatározott új ingatlan vagy ingatlanok
előnyére szolgál, a szolgáló telek tulajdonosa kérheti a többi új ingatlan vonatkozásában a jog megszüntetését.

10. §		
Ha az uralkodó telek tulajdonosa a telki szolgalmat ingatlan-nyilvántartáson kívül szerezte, igényt tarthat arra, hogy
a bíróság állapítsa meg a telki szolgalom fennállását, tartalmát és gyakorlásának körülményeit, továbbá kérheti,
hogy a telki szolgalmat az ingatlan-nyilvántartásba jegyezzék be.

4. Hatálybalépés
11. §		
E törvény 2014. március 15-én lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXXV. törvény
a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról*
1. A törvény hatálya
1. §		
E törvény hatálya kiterjed a gondnokoltak, az előzetes jognyilatkozatot tett személyek és az előzetes
jognyilatkozataik adatainak a nyilvántartására (a továbbiakban együtt: nyilvántartások).

2. A gondnokoltak nyilvántartása
2. §		
A gondnokoltak nyilvántartásában szereplő adatok kezelésének célja a gondnokság alá helyezés tényének igazolása
a gondnokság alá helyezett személy jogai gyakorlásának elősegítése, illetve harmadik személyek jogainak védelme
érdekében.
3. §

(1) A gondnokoltak nyilvántartása a következő adatokat és a változás időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat
tartalmazza:
a)
a gondnokolt
aa)
családi és utónevét,
ab)
születési családi és utónevét,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el.
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ac)
születési helyét és idejét,
ad)
anyjának születési családi és utónevét,
ae)
lakcímét,
b)
a gondnokság alá helyezésről, annak módosításáról, felülvizsgálatáról, megszüntetéséről jogerős határozatot
hozó bíróság megnevezését és ügyszámát,
c)
a gondnokság alá helyezés, annak módosítása, felülvizsgálata, megszüntetése tárgyában hozott határozat
jogerőre emelkedésének napját,
d)
a gondnokság cselekvőképességet korlátozó részleges vagy teljes jellegét,
e)
a bíróságnak a cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletében meghatározott ügycsoportot vagy
ügycsoportokat,
f)
a gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálatának időpontját és
g)
a választójogból való kizárás tényét, ha a bíróság a gondnokság alá helyezett személyt a választójogból
kizárta.
(2) A gondnokoltak nyilvántartásában fel kell tüntetni a gondnokolt halálának tényét és időpontját.
(3) Az (1) bekezdés b)–f ) pontja szerinti adatokat a gondnokoltak nyilvántartása közhitelesen tartalmazza.

4. §		
A gondnokoltak nyilvántartásába az adatokat a gondnoksági perben első fokon eljárt bíróság jegyzi be. A bejegyzés
alapja a gondnokság alá helyezésről, annak módosításáról, felülvizsgálatáról, megszüntetéséről szóló jogerős
bírósági határozat.
5. §		
A gondnokoltnak a gondnokoltak nyilvántartásában szereplő adatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke
(a továbbiakban: Hivatal elnöke) – a gondnokság alá helyezés esetleges korábbi megszűnésétől függetlenül –
a gondnokság alá helyezett személy halálát követő tizenöt évig kezeli, majd haladéktalanul gondoskodik azok
törléséről.
6. §

(1) A bíróság polgári peres és nemperes eljárás vagy büntetőeljárás lefolytatása céljából a gondnokoltak
nyilvántartásában kezelt adatok teljes körét közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés)
jogosult megismerni és kezelni.
(2) A gondnokoltak nyilvántartásában az érintettre vonatkozóan szereplő alábbi adatokat a cselekvőképesség
fennállásának vizsgálata céljából konkrét ügyben közvetlen hozzáféréssel jogosult megismerni és kezelni:
a)
az ügyészség és a nyomozó hatóság a büntetőeljárás lefolytatása céljából, valamint a büntetés-végrehajtási
szervezet és a rendőrség a fogvatartott gondnokának értesítése céljából a 3. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában
szereplő adatokat,
b)
a rendőrség a fegyverengedély-ügyi és a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység
végzésével összefüggő hatósági engedélyezési feladatok ellátása céljából a 3. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában
szereplő adatokat,
c)
az ügyészség a gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése vagy módosítása, a választójogból való
kizárás vagy a választójogból való kizárás megszüntetése iránti per megindításával kapcsolatos feladatai
ellátása során a 3. § (1) bekezdésében szereplő adatokat,
d)
a közjegyző polgári nemperes eljárás lefolytatása céljából a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontjában szereplő
adatokat,
e)
az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtási cselekmények ellátása során a 3. § (1) bekezdés
a)–e) pontjában szereplő adatokat,
f)
a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv a 3. § (1) bekezdés a), c) és
g) pontjában szereplő adatokat,
g)
a gyámhatóság
ga)
a gondnokok felügyeletével kapcsolatos feladata ellátása során a 3. § (1) bekezdés a)–e) és
g) pontjában szereplő adatokat,
gb)
a gondnokság alá helyezési per megindítása, a gondnokság felülvizsgálata, a választójogból
való kizárás vagy a választójogból való kizárás megszüntetése iránti per megindítása miatt a 3. §
(1) bekezdésében szereplő adatokat,
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h)

i)

az anyakönyvvezető
ha)
a házasságkötéssel kapcsolatos feladatai ellátása céljából a 3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában
szereplő adatokat,
hb)
a családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatai ellátása céljából a 3. § (1) bekezdés
a)–e) pontjában szereplő adatokat,
a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányiroda és a Központi Okmányiroda a közúti közlekedési
igazgatási, illetve a személyi okmány ügyintézési eljárásokban a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontjában szereplő
adatokat.

7. §

(1) A gondnokoltak nyilvántartásában szereplő, a 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja szerinti adatokról írásbeli kérelemre
az kaphat felvilágosítást, aki
a)
az ehhez fűződő jogi érdekét igazolja vagy
b)
az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult.
(2) A jogi érdek igazolása során meg kell jelölni azt a jogügyletet, illetve egyéb okot, amely az adatfelhasználás jogszerű
célját és jogalapját megalapozza. Ha a jogi érdek okirattal igazolható, azt a kérelemhez mellékelni kell.

8. §

(1) A gondnokoltak nyilvántartásából való adatszolgáltatás során csak az adatkérés céljának megvalósulásához
elengedhetetlenül szükséges adat bocsátható a felvilágosítást kérő rendelkezésére.
(2) A 3. § (1) bekezdés e) pontjára irányuló adatszolgáltatás esetében a felvilágosítást kérő részére minden esetben csak
a kérelemben megjelölt ügycsoport tekintetében adható felvilágosítás.

3. Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása
9. §		
Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában szereplő adatok kezelésének célja az előzetes jognyilatkozat
megtételének igazolása az előzetes jognyilatkozatot tevő személyek jogainak védelme érdekében.
10. §

(1) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása a következő adatokat és a változás időpontjának megjelölésével
az adatváltozásokat tartalmazza:
a)
a nyilatkozattevő
aa)
családi és utónevét,
ab)
születési családi és utónevét,
ac)
születési helyét és idejét,
ad)
anyjának születési családi és utónevét,
ae)
lakcímét,
b)
az előzetes jognyilatkozatot (visszavonását, módosítását) bejegyző bíróság megnevezését és ügyszámát,
c)
az előzetes jognyilatkozatot (visszavonását, módosítását) okiratba foglaló szerv (személy) megnevezését,
székhelyét,
d)
az előzetes jognyilatkozatot (visszavonását, módosítását) tartalmazó közokirat ügyszámát és keltét,
az ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat keltét,
e)
az előzetes jognyilatkozat alkalmazását elrendelő bírósági határozat jogerőre emelkedésének napját,
f)
az előzetes jognyilatkozat alkalmazásáról határozatot hozó bíróság megnevezését és ügyszámát,
g)
az előzetes jognyilatkozatban tett, hatályossá vált rendelkezést.
(2) Az (1) bekezdés b)–g) pontja szerinti adatokat az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása közhitelesen tartalmazza.

11. §

(1) A 10. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti adatokat az előzetes jognyilatkozatot tett személy kérelmére a lakóhelye
szerint illetékes járásbíróság jegyzi be az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába. Belföldi lakóhely hiányában
az illetékesség az előzetes jognyilatkozatot tett személy tartózkodási helyéhez igazodik; ha az előzetes
jognyilatkozatot tett személy tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely, ennek
hiányában az utolsó tartózkodási hely az irányadó.
(2) Ha a bíróság a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt előzetes jognyilatkozat
érvénytelenségét jogerős ítélettel megállapítja, az első fokon eljárt bíróság az ítéletnek megfelelően törli vagy
módosítja az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában szereplő adatokat.
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(3) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába a 10. § (1) bekezdés e)–g) pontjában foglalt adatokat a gondnoksági
perben első fokon eljárt bíróság jegyzi be. A bejegyzés alapja a gondnokság alá helyezésről, annak módosításáról,
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről szóló jogerős bírósági határozat.
12. §

(1) A 11. § (1) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a kérelmező
aa)
családi és utónevét,
ab)
születési családi és utónevét,
ac)
születési helyét és idejét,
ad)
anyjának születési családi és utónevét,
ae)
lakcímét,
b)
a csatolt előzetes jognyilatkozatot tartalmazó közokirat ügyszámát és keltét, vagy magánokirat keltét,
c)
a kérelem keltének helyét és idejét, valamint
d)
a kérelmező aláírását.
(2) A kérelmet az előzetes jognyilatkozatot közokiratba foglaló közjegyző, az előzetes jognyilatkozatot ellenjegyző
ügyvéd vagy az előzetes jognyilatkozatot jegyzőkönyvbe vevő gyámhatóság az előzetes jognyilatkozatot tartalmazó
okirat csatolásával az okirat elkészítésétől számított öt napon belül küldi meg az illetékes bíróságnak.

13. §

(1) Az előzetes jognyilatkozatnak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzéséről a bíróság az előzetes
jognyilatkozatot tartalmazó okirat és a kérelem bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül polgári
nemperes eljárásban dönt. E határidőbe nem számít bele a hiánypótlást elrendelő végzés meghozatalától a hiányok
pótlásáig terjedő idő vagy ennek hiányában a hiánypótlásra biztosított határidő eredménytelen eltelte. Azokra
az eljárási kérdésekre, amelyeket ez a törvény nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
(a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás során szünetelésnek és felfüggesztésnek nincs helye.
(2) A bíróság megvizsgálja, hogy az előzetes jognyilatkozatot okiratba foglaló szerv (személy) az okiratot az eljárására
irányadó törvény szerinti alakszerűségeknek megfelelően állította-e ki. Ha az okirat a bejegyzésre alkalmas és
a kérelmet nem kell hiánypótlásra visszaadni, a bíróság az adatokat az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába
bejegyzi.
(3) Ha az előzetes jognyilatkozat vagy a kérelem (a továbbiakban együtt: beadvány) nem felel meg e törvény
rendelkezéseinek vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, a bíróság a beadványt rövid határidő
kitűzésével és a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezőnek visszaadja, és egyben figyelmezteti, hogy
ha a hiánypótlási felhívást nem teljesíti, a bíróság a kérelmet el fogja utasítani.
(4) A bejegyzés és a kérelem elutasítása tárgyában a bíróság végzéssel dönt, amelyet az előzetes jognyilatkozatot tett
személy részére kézbesít.
(5) A kérelmet elutasító végzés ellen fellebbezésnek van helye.

14. §		
A Pp. költségkedvezményekre vonatkozó rendelkezései az előzetes jognyilatkozat előzetes jognyilatkozatok
nyilvántartásába való bejegyzésére nem alkalmazhatók.
15. §

(1) Ha a nyilatkozattevő új előzetes jognyilatkozatot tesz, a korábban tett előzetes jognyilatkozatot visszavontnak kell
tekinteni.
(2) Az előzetes jognyilatkozat módosítása esetében a nyilvántartásban az új adatokat a korábban bejegyzett adatok
mellett kell rögzíteni.

16. §		
Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásának adatait a Hivatal elnöke a nyilatkozatot tevő személy halálát követő
tizenöt évig tartja nyilván, majd haladéktalanul gondoskodik azok törléséről.
17. §

(1) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásának adatairól írásbeli kérelemre felvilágosítást kaphat a nyilatkozattevő.
(2) A bíróság az érintettre vonatkozóan polgári peres és nemperes eljárás vagy büntetőeljárás lefolytatása céljából
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában kezelt adatok teljes körét közvetlen hozzáféréssel jogosult
megismerni és kezelni.
(3) Ha törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez
feljogosította, akkor az ügyészség, nyomozó hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat az előzetes jognyilatkozatok
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nyilvántartásából a konkrét ügy megjelölése mellett egyedi adatkérés útján jogosult az adatot megismerni és
kezelni. Az adatigénylőnek a kérelemben meg kell jelölnie annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben
az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult.

4. A nyilvántartások közös szabályai
18. §

(1) A nyilvántartásokat elektronikusan kell vezetni. A nyilvántartások vezetésére és abból az adatszolgáltatás
teljesítésére szolgáló informatikai alkalmazást a Hivatal elnöke működteti. A nyilvántartások vezetéséért és
üzemeltetéséért a Hivatal elnöke felel.
(2) A 6., 7. és 17. § szerinti adatszolgáltatás tekintetében a Hivatal elnöke az adatkezelő. A Hivatal elnöke adategyeztetés
és az adatok változásának a nyilvántartásokban történő feltüntetése céljából az érintett személyre vonatkozó,
3. § (1) bekezdés a) pontja és 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, illetve a halál tényére és időpontjára
vonatkozó adatot igényel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.

19. §

(1) A nyilvántartásokba vett adatok megváltozása esetén a nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni.
(2) Ha a bíróság a perújítási vagy felülvizsgálati eljárásban a gondnokság alá helyezésről, annak módosításáról,
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről a jogerős bírósági határozatot vagy annak egy részét hatályon kívül helyezi
vagy módosítja, az ezzel érintett adatokat az első fokon eljárt bíróságnak a nyilvántartásokból törölnie vagy
módosítania kell.

20. §		
A nyilvántartásokban kezelt adatok statisztikai, valamint tudományos kutatási célra – személyazonosításra
alkalmatlan módon – átadhatók és felhasználhatók.
21. §		
A nyilvántartások adatainak 6. § és 17. § (2) és (3) bekezdése szerinti megismerése és kezelése térítésmentes.
22. §

(1) Az adatok megismerésére és kezelésére közvetlen hozzáféréssel jogosult szerv nevében a nyilvántartásokból csak
az a személy vehet át adatokat, akinek az adatok megismerésére és kezelésére jogosult szerv erre felhatalmazást
adott.
(2) A felhatalmazás jogosultjának személyéről, hozzáférési jogosultságának terjedelméről és feltételeiről, valamint
az abban bekövetkezett változásról az adatok megismerésére és kezelésére jogosult szerv – a felhatalmazás
kiadását, változását követően haladéktalanul – értesíti a Hivatal elnökét.

23. §

(1) A nyilvántartásokból teljesített adatszolgáltatásokról az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott adattovábbítási
nyilvántartást kell vezetni. Az adattovábbítási nyilvántartás az Info tv.-ben meghatározottakon kívül tartalmazza
az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját és az adattovábbítás célját is.
(2) Az adattovábbítási nyilvántartást a Hivatal elnöke vezeti.
(3) Az adattovábbítási nyilvántartásból az érintett jogosult megismerni, hogy adatszolgáltatás alanya
volt-e. Ez a jogosultság a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében a rendőrség,
a nemzetbiztonsági szolgálatok részére történt adatszolgáltatás esetén korlátozható vagy kizárható.
(4) Az adattovábbítási nyilvántartásból adatigénylésre jogosult az érintetten kívül
a)
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
b)
nyomozó hatóság és az ügyész,
c)
a nemzetbiztonsági szolgálatok.
(5) Az adattovábbítási nyilvántartás adatait az adattovábbítástól számított öt évig meg kell őrizni.

5. A nyilvántartások használatára jogosultak nyilvántartása
24. §

(1) A nyilvántartások használatára jogosultak nyilvántartásának célja az adatrögzítésre kötelezettek és közvetlen
hozzáféréssel a nyilvántartásokban kezelt adatok megismerésére és kezelésére jogosultak hozzáféréshez szükséges
adatainak tárolása, valamint az adatkezelés jogszerűsége ellenőrzésének biztosítása.
(2) A nyilvántartás használatára jogosultak nyilvántartása tartalmazza az adatrögzítésre kötelezett bíróságok és
közvetlen hozzáféréssel a nyilvántartásokban kezelt adatok megismerésére és kezelésére jogosult szervek
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

megnevezését,
levelezési címét,
telefonszámát,
telefaxszámát,
elektronikus levélcímét,
a szerv nevében hozzáférésre felhatalmazott személy (a továbbiakban: hozzáférésre felhatalmazott személy)
fa)
családi és utónevét,
fb)
beosztását,
fc)
szervezeti egységét,
fd)
hozzáférési jogosultságának terjedelmét és körét, keletkezésének és törlésének tényét és időpontját,
fe)
a hozzáférésre felhatalmazott személy 25. § (1) bekezdése szerinti egyedi azonosítóját.
(3) A nyilvántartás használatára jogosultak nyilvántartásában kezelt adatokat a jogosultság törlésétől számított öt évig
kell megőrizni.
25. §

(1) A nyilvántartásokba történő adatrögzítéshez, valamint a nyilvántartásokban kezelt adatok közvetlen hozzáféréssel
történő megismeréséhez és kezeléséhez szükséges egyedi azonosítókat az adatrögzítésre kötelezett bíróság,
valamint közvetlen hozzáféréssel a nyilvántartásokban kezelt adatok megismerésére és kezelésére jogosult szerv
a nyilvántartások működtetőjéhez benyújtott kérelemben (a továbbiakban: egyedi azonosító iránti kérelem) igényli.
(2) Az egyedi azonosító iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 24. § (2) bekezdés a)–e) pontjában és f ) pont
fa)–fd) alpontjában meghatározott adatokat.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásról az adatrögzítésre kötelezett bíróság,
valamint közvetlen hozzáféréssel a nyilvántartásokban kezelt adatok megismerésére és kezelésére jogosult szerv
– az adatváltozást követő három munkanapon belül – értesíti a nyilvántartások működtetőjét.
(4) A nyilvántartások működtetője az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül
tájékoztatja
a)
az adatrögzítésre kötelezett bíróságot a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítóiról, valamint
az adatrögzítési kötelezettség teljesítéséhez szükséges technikai ismeretekről,
b)
közvetlen hozzáféréssel a nyilvántartásokban kezelt adatok megismerésére és kezelésére jogosult szervet
a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítóiról, valamint a közvetlen hozzáférés gyakorlásához
szükséges technikai ismeretekről.

6. Záró rendelkezések
26. §		
Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
a)
rendeletben szabályozza a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására, annak
üzemeltetésére, vezetésére, az azokból történő adatszolgáltatás iránti kérelmek előterjesztésére, valamint
az adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat,
b)
az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza a nyilvántartásokból kérelemre
történő adatszolgáltatás díjának összegére és megfizetésének módjára vonatkozó részletes szabályokat.
27. §		
E törvény 2014. március 15-én lép hatályba.
28. §

(1) Az e törvény hatálybalépését megelőzően a gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény
(a továbbiakban: Gnytv.) alapján vezetett nyilvántartás adatait a gondnokoltak nyilvántartásába kell átvezetni.
(2) A Hivatal elnöke e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül gondoskodik arról, hogy azokra a személyekre
nézve, akiket a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett, a gondnokoltak nyilvántartásában
a gondnokság alá helyezés típusa cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változzon, és az ilyen
módon kerüljön nyilvántartásra – a változás okának feltüntetésével – a kötelező felülvizsgálat alapján lefolytatott
perben hozott határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig.
(3) A Gnytv. 17. § (1) bekezdése szerint kezelt adatokat azok keletkezésétől számított öt évig meg kell őrizni.

29. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba való bejegyzésének illetéke 15 000 forint.”
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30. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § p) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„p) a gondnokoltak nyilvántartásában és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában szereplő természetes
személyek adatainak egyeztetése céljából az Országos Bírósági Hivatal elnöke;”
31. §		
Hatályát veszti a gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXXVI. törvény
egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról*
1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E törvény rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (a továbbiakban: Ptk.) együtt kell
alkalmazni a gazdasági társaság, a szövetkezet, valamint az egyesülés átalakulása, egyesülése, szétválása során.
(2) E törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, ha jogszabály a Ptk.-nak a jogi személy átalakulására,
egyesülésére, szétválására vonatkozó szabályai alkalmazását írja elő.

2. A jogi személyek átalakulásának közös szabályai
2. §

(1) A jogi személy döntéshozó szerve az átalakulásról két alkalommal határoz.
(2) A döntéshozó szerv első ízben a jogi személy ügyvezetésének – ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik,
a felügyelőbizottság által véleményezett – előterjesztése alapján azt állapítja meg, hogy a jogi személy tagjai
egyetértenek-e az átalakulás szándékával. Ekkor dönt továbbá arról, hogy a jogi személy milyen más jogi személy
típusba, gazdasági társaság esetén formába alakuljon át, és előzetesen felméri, hogy a jogi személy tagjai közül ki és
mekkora vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód jogi személy tagjává válni.
(3) Ha a tagok az átalakulás szándékával egyetértenek, a döntéshozó szerv meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek
fordulónapját, dönt a könyvvizsgáló személyéről és megbízza a jogi személy ügyvezetését az átalakulási
terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott vagy
a döntéshozó szerv által előírt – okiratok elkészítésével.

3. §

(1) Az átalakulási terv magában foglalja az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó
vagyonleltár-tervezetét, a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,
a jogutód jogi személy létesítő okiratának tervezetét, illetve a jogutód jogi személyben tagként részt venni
nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet. Az átalakulási terv továbbá tartalmazhatja
mindazon körülményeket, szempontokat, amelyek az átalakulási döntés meghozatalának megkönnyítése,
a döntéshozó szerv ülésének jobb előkészítése érdekében szükségesek.
(2) Az átalakulási tervben fel kell tüntetni a tőkeszerkezet átrendezésének okait és megvalósításának módját is.
(3) Az átalakulási terv szükség szerint tartalmazza:
a)
az átalakulással egyidejűleg belépő új tagok vagyoni hozzájárulását;
b)
az átalakulás feltételeként meghatározott, a meglévő tagokat terhelő, pótlólagosan teljesítendő vagyoni
hozzájárulást;
c)
a jogutód jogi személyben részt venni nem kívánó tagnak a számviteli törvény előírásai alapján
meghatározott vagyonhányadot.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az átalakulási tervben kell bemutatni továbbá, ha az átalakuló jogi személy számviteli törvény szerinti
beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékeli.
(5) Az átalakulási tervet az átalakuló jogi személy vezető tisztségviselője írja alá.
4. §

(1) A vagyonmérleg-tervezetet a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó módszerekkel és
a számviteli törvény által előírt bontásban kell elkészíteni. Az átalakuló jogi személy azonban a számviteli törvény
szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékelheti.
(2) Az átalakulással létrejövő jogi személy vagyonmérleg-tervezete az átalakuló jogi személy vagyonmérlegtervezetétől eltérhet.
(3) Az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is
elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja az átalakulásról való végleges döntés időpontját legfeljebb
hat hónappal előzte meg, és ha a jogi személy az átértékelés lehetőségével nem él.
(4) A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek elkészítésére, az átértékelésre vonatkozó részletes
szabályokat, továbbá a jogutód jogi személy tervezett saját tőkéjének és jegyzett tőkéjének megállapítására
vonatkozó részletes rendelkezéseket a számviteli törvény tartalmazza.
(5) A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval, továbbá – ha a jogi személynél
ilyen működik – a felügyelőbizottsággal is ellenőriztetni kell. Nem jogosult erre a jogi személy könyvvizsgálója és
az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a jogi személy
számára könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte. A jogutód
jogi személy könyvvizsgálójává a jogi személy cégbejegyzésétől számított három üzleti éven belül nem jelölhető ki
az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrizte.
(6) A könyvvizsgálót megillető jogosultságokra a Ptk. 3:38. § (1) bekezdését kell alkalmazni.
(7) A jogi személy vagyonának értékét, a saját tőke összegét a könyvvizsgáló által elfogadottnál magasabb értékben
nem lehet meghatározni.

5. §

(1) Az átalakulási tervet a tagokkal írásban közölni kell.
(2) A tag az átalakulási terv közlésétől számított harminc napon belül írásban nyilatkozhat arról, ha nem kíván a jogutód
jogi személy tagjává válni. Ilyen nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a tag a jogutód jogi személy tagjává
kíván válni. A tag azonban a jogi személy által pótlólagosan biztosított határidőig, ennek hiányában az átalakulásról
véglegesen döntő szavazás megkezdéséig nyilatkozhat úgy, hogy nem kíván a jogutód jogi személy tagjává válni,
illetve korábbi nyilatkozatát visszavonhatja.

6. §

(1) Az átalakulási terv és mellékletei elfogadásáról a döntéshozó szerv a jogi személy átalakulásáról véglegesen döntő
ülésén határoz. A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjától a döntés időpontjáig – a 4. § (3) bekezdése és a 8. §
esetét kivéve – nem telhet el hosszabb idő, mint három hónap. A fordulónap az erről határozó ülés időpontjánál
korábbi is lehet. A tagok 5. § (2) bekezdése szerinti vagy egyéb nyilatkozatára, valamint az időközben a jogi személy
vagyonában bekövetkezett változásokra tekintettel az átalakulási tervet – a 4. § (5) bekezdésében foglaltak
alkalmazásával – a vezető tisztségviselő megfelelően módosítja.
(2) A vagyonmérleg-tervezet adatai és a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján meg kell határozni a jogutód jogi
személy tagjait a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot, és ugyancsak meg kell állapítani a jogutód jogi
személyben tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot, továbbá ennek kiadási módját.
(3) Az elszámolás során a megváló tag járandóságát a tagnak a jogelőd jogutód nélküli megszűnése esetén járó vagyon
mértékében kell meghatározni. Ha a tag járandóságát a létesítő okirat rendelkezése alapján piaci értéken állapítják
meg, akkor – a számviteli törvény előírásainak figyelembevételével – kötelező vagyonátértékelést végrehajtani.
Nincs helye a tag részére vagyonkiadásnak, ha a jogelőd saját tőkéje nulla vagy negatív.
(4) Ha az átalakulással létrejövő jogi személy vagyonmérleg-tervezet szerinti saját tőkéje – a jogutód jogi személyben
tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető összeg elkülönítése után, vagy más okból – nem éri el
a jegyzett tőkének a törvényben meghatározott legkisebb összegét vagy a jogutód létesítő okirattervezetében
meghatározott jegyzett tőke összegét, az átalakulást meghiúsultnak kell tekinteni, kivéve, ha a jogutód jogi személy
tagjai az átalakulás érdekében maguk vagy harmadik személyek bevonásával – az átalakulási okirattervezetek
megfelelő módosítása mellett – a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig a különbözetet a jogi személy
rendelkezésére bocsátják. Tőkepótlás helyett elegendő az átalakulási okirattervezetek megfelelő átdolgozása, ha
a rendelkezésre álló saját tőke a jogutód jogi személy jegyzett tőkéjének törvényben előírt legkisebb összegét eléri.
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(5) A jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot a jogutód
jogi személy nyilvántartásba vételét követő hatvan napon belül kell kiadni, kivéve, ha az érintettekkel kötött
megállapodás eltérő időpontot jelöl meg.
(6) A döntéshozó szerv a jogi személy átalakulásáról véglegesen döntő ülésén meghatározhatja azt az időpontot,
amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak, amely azonban nem lehet korábbi, mint a jogutód
nyilvántartásba vételének napja. A döntéshozó szerv továbbá dönt az átalakulásról és a jogutód jogi személy tagjai
aláírják a jogutód létesítő okiratát.
7. §		
Az átalakulás elhatározásáról az átalakulásról véglegesen döntő döntéshozó szervi ülést követő tizenöt napon belül
tájékoztatni kell a jogi személynél működő munkavállalói érdek-képviseleti szerveket.
8. §

(1) A tagok úgy is dönthetnek, hogy ha a vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik,
az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a döntéshozó szerv egy ülésen határoz. Ez esetben erre az ülésre el kell
készíteni az átalakulási tervet, amelyben az ülés napját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők
által meghatározott időpontra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött
vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet szerepelhet.
(2) Ha a létesítő okirat lehetővé teszi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, akkor e törvény alkalmazásában
a döntéshozó szervi ülés alatt az írásbeli döntéshozatalt is érteni kell.

9. §

(1) A jogi személy a jogutód jogi személy létesítő okiratának aláírását követő nyolc napon belül köteles a Cégközlönynél
közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni.
(2) A közleménynek tartalmaznia kell:
a)
az átalakuló jogi személy nevét, székhelyét és nyilvántartási számát;
b)
a jogutód jogi személy típusát – gazdasági társaság esetében formáját –, nevét és székhelyét;
c)
a jogutód jogi személy létesítő okirata aláírásának napját;
d)
az átalakuló és a jogutód jogi személy vagyonmérleg-tervezetének adatait a számviteli törvény szerinti
bontásban;
e)
a jogutód jogi személy főtevékenységét vagy célját;
f)
a jogutód jogi személy vezető tisztségviselője nevét és lakóhelyét;
g)
a hitelezőknek szóló felhívást [10. §].

10. §

(1) Az átalakulás az átalakuló jogi személlyel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.
(2) Az a hitelező, akinek az átalakuló jogi személlyel szemben fennálló követelése az átalakulásról hozott döntés első
közzétételét megelőzően keletkezett, követelése erejéig az átalakuló jogi személytől a döntés második közzétételét
követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot követelhet, ha az átalakulás követelésének
kielégítését veszélyezteti.
(3) Ha a tag helytállási kötelezettsége az átalakuló jogi személy kötelezettségeiért a jogi személy fennállása alatt
korlátozott, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezést csak akkor kell alkalmazni, ha
a)
az átalakulásról szóló döntés meghozatalakor a jogelőd jogi személynek a saját tőke felénél magasabb
összegű köztartozása van, amelyre halasztást, fizetési könnyítést nem kapott;
b)
az átalakulásról szóló döntés meghozatalakor a hitelező egyébként nem rendelkezik az átalakuláshoz
kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
c)
a jogi személy átalakulás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel indokolt a biztosítékadás.
(4) Az átalakuló jogi személy az igénybejelentés előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül
köteles dönteni a kérelem tárgyában és – elutasítás esetén indoklással ellátott – döntését a hitelező tudomására
hozni. Az elutasító, illetve a hitelező által nem megfelelőnek tartott biztosíték nyújtására vonatkozó döntés
felülvizsgálatát a hitelező a döntés kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó
bíróságtól (a továbbiakban: bíróság) kérheti. A bíróság – a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok
megfelelő alkalmazásával – a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül határoz. A bíróság az eljárás
lefolytatását követően vagy elutasítja a kérelmet, vagy a jogi személyt megfelelő biztosíték nyújtására kötelezi.
Az átalakulás mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg a hitelező megfelelő biztosítékot nem kapott,
illetve a bíróság biztosítéknyújtási kérelmet elutasító végzése jogerőre nem emelkedett.
(5) A jogelőd jogi személy tagjainak felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód jogi személy helytállási
kötelezettségének nem tudott eleget tenni.
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11. §
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(1) A jogutód jogi személy jogelődöt feltüntető bejegyzésével egyidejűleg a jogelőd jogi személyt a bíróság
törli a nyilvántartásból a jogutód feltüntetése mellett. A jogutód nyilvántartásba történő bejegyzéséig, illetve
a 6. § (6) bekezdése szerinti időpontig a jogelőd jogi személy a bejegyzett jogi személy típusban folytatja
tevékenységét.
(2) Az átalakulással létrejövő jogi személy bejegyzését követő kilencven napon belül mind a jogelőd jogi személyre,
mind a jogutód jogi személyre vonatkozóan a bejegyzés napjával, illetve a jogi személy által az átalakulás
időpontjaként meghatározott nappal végleges vagyonmérleget kell készíteni. E vagyonmérleg és az átalakulási
vagyonmérleg-tervezet szerint megállapított saját tőke közötti pozitív különbözetet a jegyzett tőkén felüli
vagyonként kell figyelembe venni, negatív különbözet esetén pedig – ha arra a jegyzett tőkén felüli vagyon
nem nyújt fedezetet, és a fedezetről a tagok az előzőekben megállapított kilencvennapos határidőn belül nem
gondoskodtak – a jegyzett tőkét le kell szállítani. A végleges vagyonmérlegre vonatkozó részletes szabályokat
a számviteli törvény tartalmazza.
(3) Ha a bíróság az átalakulás bejegyzését megtagadja, az átalakulni kívánó jogi személy a korábbi típusban – gazdasági
társaság esetén a korábbi formában – működik tovább.

3. A jogi személyek egyesülésének közös szabályai
12. §		
A jogi személyek egyesülésére a jogi személyek átalakulásának közös szabályai – ezen alcímben foglalt
eltérésekkel – megfelelően irányadóak.
13. §

(1) A döntéshozó szervi üléseket vagy az ülések valamelyikét az egyesülni kívánó jogi személyek összevontan is
megtarthatják, az egyes egyesülő jogi személyek döntéseit azonban ilyenkor is külön-külön kell meghozni.
(2) Az egyesülni kívánó jogi személyek és az egyesüléssel létrejövő jogi személy vonatkozásában is készíteni kell
vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérleg-tervezeteket. Az egyesüléssel érintett jogi személyek
döntése alapján a vagyonmérleg-tervezetek ellenőrzése során valamennyi jogi személy esetében eljárhat ugyanaz
a könyvvizsgáló.
(3) Az egyesüléssel érintett jogi személyek tagjának az egyesülés elhatározásáról döntő első ülést követően
az egyesülésben részt vevő jogi személyek ügyeiről az ügyvezetés az egyesüléssel összefüggő minden felvilágosítást
köteles megadni.

14. §

(1) Az egyesülés során készített átalakulási terv (a továbbiakban: egyesülési terv) része az egyesülési szerződés is.
Az egyesülő jogi személyek vezető tisztségviselői – ha a jogi személyek döntéshozó szervei valamennyi jogi személy
esetében az egyesülés mellett foglaltak állást, egymással együttműködve és a döntéshozó szervek döntései
alapján – elkészítik az egyesülési szerződés tervezetét, amelyben az átalakulásnál előírt elemeken túl meg kell
határozni:
a)
az egyesülő jogi személyek típusát – gazdasági társaság esetén formáját –, nevét, székhelyét és nyilvántartási
számát, a létrejövő (jogutód) jogi személy típusát – gazdasági társaság esetén formáját –, nevét és székhelyét;
b)
az egyesülés módját (összeolvadás vagy beolvadás);
c)
beolvadás esetében az átvevő jogi személy létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét;
d)
összeolvadás esetében az új jogi személy létesítő okiratának tervezetét;
e)
mindazt, amit törvény az egyes jogi személy típusok, gazdasági társaság esetén a társasági formák
egyesülése kapcsán előír, illetve amit az egyesülésben részt vevő jogi személyek döntéshozó szervei
szükségesnek tartanak.
(2) Ha az egyesülő jogi személyek közül egyes jogok (pl. részvénykibocsátás joga) nem mindegyik jogi személyt illetik
meg, e jogok gyakorlása tekintetében jogelődnek csak az a jogi személy tekinthető, amelyik e joggal rendelkezett.
(3) Beolvadás esetében az átvevő jogi személy típusa, gazdasági társaság esetén formája változatlan marad.
(4) Az egyesülési terv elfogadásáról vagy módosításáról az egyesülésben részt vevő jogi személyek döntéshozó szervei
külön-külön határoznak. Ha az egyesülésben részt vevő valamennyi jogi személy elfogadta az egyesülési tervet,
az egyesülési szerződést az azt elfogadó döntéshozó szervek felhatalmazása alapján az egyesülésben részt vevő jogi
személyek vezető tisztségviselői írják alá.
(5) Az egyesüléssel érintett jogi személyek az egyesülés valamennyi jogi személynél megtörtént végleges elhatározását
követően, az utolsó döntés meghozatalától számított nyolc napon belül kötelesek erről a Cégközlönynél
közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni. A közleményben
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az átalakulásnál előírt elemeken túl meg kell jelölni az egyesülés módját is. A közzététel kezdeményezésére az az
egyesüléssel érintett jogi személy köteles, amelyet erre az egyesülő jogi személyek maguk közül kijelölnek.
15. §

(1) Beolvadás esetében a jogutód jogi személy jegyzett tőkéjének meghatározása során nem lehet figyelembe venni
a)
a beolvadó jogi személynek az átvevő jogi személyben lévő részesedésének értékét,
b)
a beolvadó jogi személy tulajdonában lévő saját vagyoni részesedés (pl. saját üzletrész, saját részvény)
értékét,
c)
a beolvadó jogi személy azon vagyoni részesedésének értékét, amely az átvevő jogi személy tulajdonában
van.
(2) Az (1) bekezdés beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás esetén megfelelően alkalmazandó.
(3) Összeolvadás esetében a jogi személyek kölcsönös részesedésének értékét, valamint a jogi személy tulajdonában
álló saját vagyoni részesedés értékét a jogutód jogi személy jegyzett tőkéjének meghatározása során nem lehet
figyelembe venni.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben megjelölt részesedés értékét a létrejövő jogi személy vagyonmérleg-tervezetében már nem
lehet szerepeltetni.

16. §		
Beolvadás esetén az átvevő jogi személyt a beolvadás bejegyzésekor a bíróság nem törli a nyilvántartásból.

4. A jogi személyek szétválásának közös szabályai
17. §

(1) A szétválásra a jogi személyek átalakulásának, valamint egyesülésének közös szabályai – ezen alcímben foglalt
eltérésekkel – megfelelően irányadóak.
(2) A jogelőd jogi személy tagja akár valamennyi jogutódban tagként vehet részt, akkor is, ha a jogelőd egyszemélyes
jogi személy.

18. §

(1) A szétválás során készített átalakulási terv (a továbbiakban: szétválási terv) része a szétválási szerződés is.
A szétválási szerződés tervezetét a döntéshozó szerv döntései alapján a vezető tisztségviselők készítik el. Ebben
az átalakulásnál előírt elemeken túl meg kell határozni:
a)
a szétváló jogi személy típusát – gazdasági társaság esetén formáját –, nevét, székhelyét és nyilvántartási
számát és a létrejövő jogi személyek típusát – gazdasági társaság esetén formáját –, nevét és székhelyét;
b)
a szétválás módját (különválás, kiválás);
c)
a vagyonmegosztási javaslatot, vagyis a vagyon felosztását a szétváló jogi személy tagjai között, valamint
ehhez kapcsolódóan a szétváló jogi személyt megillető jogok és kötelezettségek megosztására irányuló
javaslatot; továbbá a jogelőd vagyonának a jogutódok közti megosztása tervezett arányát;
d)
az egyes jogosítványok, illetve kötelezettségek, valamint a folyamatban lévő peres és nemperes ügyek és
hatósági eljárások tekintetében a jogutód nevesítését;
e)
kiválás esetében a fennmaradó (továbbműködő) jogi személy létesítő okiratában szükséges módosítások
tervezetét, valamint a kiválással létrejövő jogi személy(ek) létesítő okiratának tervezetét;
f)
különválás esetében a létrejövő új jogi személyek létesítő okiratának tervezetét;
g)
beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás esetén, ha kizárólag fennmaradó (továbbműködő) jogi
személyek vannak, ezen jogi személyek létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét;
h)
mindazt, amit törvény az egyes jogi személy típusok, gazdasági társaság esetén a társasági formák szétválása
kapcsán előír, illetve amit a szétváló jogi személy döntéshozó szerve szükségesnek tart.
(2) A szétválási szándékról döntő első döntéshozó szervi ülésen meg kell határozni azt is, hogy a vagyonfelosztási
javaslat elkészítése során milyen módszerekkel és melyik jogutód vagyonaként kell feltüntetni az ülésen tagsági
szándéknyilatkozatot tevő tagra eső vagyont.
(3) Kiválás esetében az a jogi személy, amelyből a kiválás történik, a létesítő okirata módosítását követően változatlan
jogi személy típusban, gazdasági társaság esetén változatlan formában működik tovább. Változatlan jogi személy
típusban, gazdasági társaság esetén változatlan formában működik tovább – létesítő okirata módosítását
követően – azon jogi személy, amelyhez beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás során mint jogutódhoz
csatlakozik a kiváló, különváló tag.
(4) A szétválási terv elfogadásáról vagy módosításáról a szétváló jogi személy döntéshozó szerve dönt.
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(5) A szétválási szerződést a szétváló jogi személy tagjai, valamint a jogutód jogi személyek tagjai (leendő tagjai) kötik
meg egymással és írják alá. A jogutód új jogi személy létesítő okiratát csak azok a tagok írják alá, akik az adott
jogutód tagjaivá válnak.
19. §

(1) A szétválási szerződés, illetve a jogutód jogi személyek létesítő okiratának aláírásától számított nyolc napon belül
a szétváló jogi személy köteles a Cégközlönyben közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást
követő lapszámban kell közzétenni.
(2) A szétválásról szóló közleményben az átalakulásnál előírt elemeken túl meg kell jelölni:
a)
a szétválás módját (különválás, kiválás), külön feltüntetve, ha a szétválás beolvadásos kiválással vagy
beolvadásos különválással történik;
b)
a szétváló jogi személyt megillető jogok és terhelő kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás
legfontosabb rendelkezéseit, különösen a vagyonmegosztás arányát;
c)
azt, hogy a hirdetményi határidő alatt hol kaphatnak tájékoztatást a hitelezők a követelésüket érintő
vagyonmegosztási rendelkezésekről.

20. §		
Kiválás esetén a jogelőd továbbműködő jogi személyt, beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás esetén a már
működő jogi személyt, amelyhez a kiváló, különváló tag csatlakozik, a szétválás bejegyzésekor a bíróság nem törli
a nyilvántartásból.
21. §

(1) A szétváló jogi személy vagyonmegosztás előtt szerzett jogainak érvényesítésére a szétválás után az a jogutód
jogosult, amelyhez az adott jogot a szétválási szerződés telepítette.
(2) Ha valamely vagyontárgyról, igényről a szétválási szerződésben nem rendelkeztek vagy az csak utóbb vált
ismertté, a vagyontárgy, igény vagy annak ellenértéke (érvényesítési joga) valamennyi jogutód jogi személyt
a vagyonmegosztás arányában illeti meg.
(3) Ha valamely kötelezettségről a szétválási szerződésben nem rendelkeztek vagy az csak utóbb vált ismertté,
a jogutód jogi személyek (ideértve a szétválás után megmaradó jogi személyt is) felelőssége egyetemleges.
(4) A szétválási szerződésben nevesített követelést elsősorban azzal a jogutóddal szemben kell érvényesíteni,
amelyhez az adott kötelezettséget a szétválási szerződés a vagyonmegosztás folytán telepítette. Ha a jogutód
e kötelezettségét a követelés esedékességekor nem teljesíti, valamennyi jogutód felelőssége egyetemleges.
A jogutódok egymás közötti viszonyában az elszámolás alapja a szétválási szerződésben írt vagyonmegosztási
rendelkezés, ilyen rendelkezés hiányában pedig a vagyonmegosztás aránya.

5. Gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályok
22. §

(1) A gazdasági társaságok átalakulására, egyesülésére, szétválására az ezen alcímben foglalt eltérésekkel a jogi
személyek átalakulásának, egyesülésének és szétválásának közös szabályait kell alkalmazni.
(2) Az átalakulással létrejövő jogi személy előtársaságként nem működhet.
(3) Az átalakulás során olyan cégformát, gazdasági társasági formát kell választani, amely esetében legalább a törvény
által az adott típusra, formára előírt legkisebb mértékű, vagy – ilyen törvényi előírás hiányában – a jogi személy által
meghatározott jegyzett tőke követelménynek a jogi személy az átalakulással eleget tud tenni.

6. Részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó különös szabályok
23. §		
A részvénytársaságok egyesülésére az ezen alcímben foglalt eltérésekkel a jogi személyek egyesülésének közös
szabályait kell alkalmazni.
24. §

(1) Részvénytársaságok egyesülése esetén az egyesülési szerződésben – a 14. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – meg
kell határozni:
a)
az egyesülő részvénytársaságok részvényeinek cserearányát és a beolvadó részvénytársaság részvényesei
számára az alaptőkén felüli vagyon terhére juttatható kiegészítő készpénzfizetés mértékét, amely nem
lehet több, mint a részvényesek számára a vagyonhányaduk alapján juttatott részvények névértékének tíz
százaléka;
b)
az átvevő társaság részvényeinek az egyesülés lebonyolításával összefüggésben szükséges átruházására
vonatkozó szabályokat;
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c)
d)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

azt az időpontot, amelytől fogva a részvények az adózott eredményből való részesedésre jogosítanak;
azt az időpontot, amelytől fogva a beolvadó részvénytársaság jogügyletei számviteli szempontból az átvevő
társaság jogügyleteinek minősülnek;
e)
azokat a jogokat, amelyeket a jogutód társaság a különleges jogokkal felruházott részvényeseknek vagy más
értékpapír-tulajdonosoknak biztosít, illetve az ezekkel kapcsolatos intézkedési javaslatokat;
f)
azokat az esetleges előnyöket, amelyeket az egyesülő részvénytársaságok az eljáró könyvvizsgálónak,
az igazgatóságnak, a vezető állású munkavállalóknak és a felügyelőbizottság tagjainak nyújtanak.
Mindegyik egyesülő részvénytársaság ügyvezetése az egyesülési szerződés elkészítésével egyidejűleg írásbeli
beszámolót készít, amelyben a jogi és a gazdasági szempontok ismertetésével megindokolják az egyesülés
szükségességét, valamint a részvények cserearányát. Ha az értékelésnek különös nehézségei voltak, ezeket
is ismertetni kell. A részvényesek számára megismerhető iratokról a részvényes kérésére, a részvénytársaság
költségére teljes vagy kivonatos másolatot kell készíteni.
Az ügyvezetés köteles tájékoztatni a közgyűlést arról, ha az egyesülési terv elkészítése és közgyűlési elfogadásának
időpontja között a társaság vagyonában jelentős változás állt be. Az ügyvezetés köteles továbbá az egyesülésben
részt vevő valamennyi társaság ügyvezetését is tájékoztatni a közgyűlések megfelelő tájékoztatása céljából.
A vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrző könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell, hogy az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott cserearányt a részvénytársaság milyen módszerekkel határozta meg, ezek a módszerek megfelelőek
voltak-e és külön-külön milyen értéket eredményeztek, továbbá álláspontja szerint a cserearány megfelelő-e.
Állást kell foglalnia arról is, hogy a választott módszer mennyiben befolyásolta a kapott értéket. Ha az értékelésnek
különös nehézségei voltak, ezeket is ismertetni kell.
A könyvvizsgálónak a jelentésében nyilatkoznia kell az egyesülési szerződés tervezetében és a vezető tisztségviselők
írásbeli beszámolójában foglaltak megalapozottságáról. A jelentésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó
állásfoglalást is, hogy a tervezett egyesülés veszélyezteti-e a részvénytársaságokkal szembeni hitelezői követelések
kielégítését.
Nincs szükség a (2) bekezdés szerinti beszámolóra, illetve a (3) bekezdés szerinti tájékoztatásra, ha az egyesülő
részvénytársaságok valamennyi részvényese és szavazati jogot biztosító értékpapírjainak tulajdonosai egyhangú
határozattal így határoznak.
Ha több részvényfajta, illetve részvényosztály létezik, az egyesülést kimondó határozat meghozatala során
a közgyűlési határozathoz való hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

25. §

(1) Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok harminc nappal az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő
közgyűlés napja előtt kötelesek az egyesülési tervet, de különösen az egyesülési szerződés tervezetét, az egyesülő
részvénytársaságok vezető tisztségviselői által készített írásbeli beszámolót, valamint a könyvvizsgáló álláspontját
tartalmazó jelentést benyújtani az egyesülő részvénytársaságok cégjegyzékét vezető cégbírósághoz.
(2) Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok kötelesek biztosítani, hogy minden részvényes legalább az egyesülésről
döntő második közgyűlést megelőző harminc nappal a részvénytársaság székhelyén megismerhesse az egyesülési
terv mellett az egyesülő társaságok utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóinak
tartalmát, az ügyvezetés írásbeli beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést is.
(3) A részvényes kérésére a részvényesek számára megismerhető iratok egészéről vagy a részvényes által
meghatározott egyes iratokról a részvénytársaság költségére másolatot kell készíteni. Ha a részvényes az iratok
elektronikus úton történő megküldését kéri vagy az iratok elektronikus úton történő megküldéséhez hozzájárul,
az iratokat részére az általa megadott elektronikus címre kell megküldeni.
(4) A részvénytársaság mentesül az (1)–(3) bekezdésben foglalt kötelezettség alól, ha az egyesülési szerződés
elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt legalább harminc nappal és legalább a közgyűlés lezárásáig tartó
időszak alatt a részvénytársaság saját honlapján biztosítja a dokumentumok ingyenes megismerhetőségét vagy
– az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség tekintetében – a dokumentumokat a Cégközlönyben való közzététel
útján hozza nyilvánosságra. A részvénytársaság ebben az esetben köteles biztosítani, hogy a (2) bekezdés szerinti
iratok a honlapról letölthetőek és kinyomtathatóak legyenek, továbbá a részvénytársaság ebben az esetben is
köteles székhelyén biztosítani az iratokba való betekintés lehetőségét.

26. §

(1) A 15. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a beolvadó részvénytársaság tulajdonában lévőnek kell tekinteni
a beolvadó részvénytársaság azon részvényét is, amellyel olyan személy rendelkezik, aki saját nevében, de
a beolvadó részvénytársaság javára jár el, vagy aki a beolvadó részvénytársaság felett a Ptk. szerinti befolyást
gyakorol.
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(2) A 15. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában az átvevő részvénytársaság tulajdonában lévőnek kell tekinteni
a beolvadó részvénytársaság azon részvényét is, amellyel olyan személy rendelkezik, aki saját nevében, de az átvevő
részvénytársaság javára jár el, vagy aki az átvevő részvénytársaság felett a Ptk. szerinti befolyást gyakorol.
(3) A 15. § (3) bekezdése esetében az (1) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.
(4) A 15. § alkalmazásában a részesedés értéke alatt a részvény névértékét kell érteni.
27. §

(1) Az egyesülési szerződés érvénytelenségének megállapítása nem érinti azon kötelezettségek fennállását, amelyek
az érvénytelenség megállapításáig keletkeztek. Az egyesülő társaságok és az egyesüléssel létrejött jogutód társaság
a kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni.
(2) Az egyesülő társaságok kötvénytulajdonosai is élhetnek a 10. § szerinti jogokkal, kivéve, ha az egyesüléshez
egyenként hozzájárultak.

28. §

(1) Ha részvénytársaságok egyesülésére olyan társaságok között kerül sor, ahol az átvevő társaság a beolvadó társaság
egyedüli részvényese, az egyesülés szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. E § rendelkezései
alkalmazhatóak továbbá akkor is, ha a beolvadó társaság részvényei olyan más részvénytársaság tulajdonában
vannak, amely a saját nevében, az átvevő társaság javára jár el, ideértve azt, amelyben az átvevő részvénytársaság
a Ptk. szerinti befolyással rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben
a)
az egyesülési szerződésnek nem kell tartalmaznia a 24. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott
tartalmi elemeket,
b)
nincs szükség a 24. § (2) bekezdése szerinti írásbeli beszámolóra és közzétételére,
c)
nincs szükség a 24. § (4) bekezdése szerinti könyvvizsgálói jelentésre és közzétételére.
(3) Ha írásbeli beszámoló és könyvvizsgálói jelentés nem készül, az ügyvezetés, illetve a könyvvizsgáló nem felel azért
a kárért, amely ezen okiratok elkészítésének elmaradása miatt következik be.
(4) Ha az átvevő társaság a beolvadó társaság egyedüli tulajdonosa, a beolvadó társaság tagja nem válik az átvevő
társaság részvényesévé.
(5) Az egyesüléshez nincs szükség az egyesülő részvénytársaságok közgyűlésének jóváhagyására, ha
a)
a részvénytársaság a 25. § (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének – esetlegesen
a 25. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – legalább az egyesülés napját megelőző harminc
nappal eleget tett, és
b)
a Ptk. 3:103. §-a szerinti kisebbségi jog gyakorlására lehetőség van és közgyűlési döntéshozatalt nem
kezdeményeztek.

29. §

(1) Ha részvénytársaságok egyesülésére olyan társaságok között kerül sor, ahol az átvevő társaság a beolvadó társaság
legalább 90%-os szavazati joggal rendelkező részvényese, az egyesülés szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni. E § rendelkezései alkalmazhatóak továbbá akkor is, ha a beolvadó társaság részvényeinek olyan
más részvénytársaság a legalább 90%-os szavazati joggal rendelkező részvényese, amely a saját nevében, az átvevő
társaság javára jár el, ideértve azt, amelyben az átvevő részvénytársaság a Ptk. szerinti befolyással rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben nincs szükség a 24. § (2) bekezdése szerinti írásbeli beszámolóra, a 24. §
(4) bekezdése szerinti könyvvizsgálói jelentésre és azok közzétételére, ha az átvevő társaság a beolvadó társaság
részvényesei részére a Ptk. 3:324. §-a szerinti jogokat biztosítja. Ha az átvevő társaság által felajánlott vásárlási
árat a részvényes nem fogadja el, a részvények ellenértékét a bíróság a részvényes keresete alapján indult perben
állapítja meg.
(3) Az egyesüléshez nincs szükség az átvevő részvénytársaság közgyűlésének jóváhagyására, ha
a)
az átvevő társaság a 25. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének legalább az egyesülés napját
megelőző harminc nappal, a 24. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének legalább az előző
tájékoztatási kötelezettséget megelőző harminc nappal – esetlegesen a 25. § (3) és (4) bekezdésében
foglaltak alkalmazásával – eleget tett, és
b)
a Ptk. 3:103. §-a szerinti kisebbségi jog gyakorlására lehetőség van és közgyűlési döntéshozatalt nem
kezdeményeztek.
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7. Zártkörűen működő részvénytársaságok szétválására vonatkozó különös szabályok
30. §		
Zártkörűen működő részvénytársaság szétválása esetén a részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó szabályok
az ezen alcímben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazandók.
31. §

(1) A szétválási szerződésben – a 18. § (1) bekezdésében és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – meg kell
határozni:
a)
a szétváló társaság vagyonának felosztását a jogutód társaságok között, a szétválással a jogutód társaságok
tulajdonába kerülő vagyon leírásával;
b)
a szétváló részvénytársaság részvényeinek elosztását a jogutód társaságok között, az elosztás szempontjainak
bemutatásával.
(2) A 24. § (2) bekezdése szerinti írásbeli beszámolóban az ügyvezetésnek tájékoztatást kell nyújtania az esetleges nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulásról is, valamint meg kell jelölnie, hogy az erről szóló könyvvizsgálói jelentést, valamint
az írásbeli beszámolót melyik cégbírósághoz nyújtja be.
(3) A 24. § (6) bekezdése szerinti döntés a kiterjedhet az ügyvezetés írásbeli beszámolójának megismerésére való
lehetőség mellőzésére is.
(4) A szétválási szerződés érvénytelenségének megállapítása esetén a szétválással létrejött társaság a jogutód nélküli
megszűnésére vonatkozó helytállási szabályok szerint felel a szétválás bejegyzését, illetve a 6. § (6) bekezdése
szerinti időpontot követően, de a szétválási szerződés érvénytelenségét megállapító határozat közzétételének
napját megelőzően keletkezett kötelezettségeiért.

32. §

(1) A szétváláshoz nincs szükség a szétváló részvénytársaság közgyűlésének jóváhagyására, ha a szétválással létrejövő
társaságok a szétváló társaság valamennyi részvényét és szavazati jogot biztosító egyéb értékpapírját a szétválással
megszerzik, és a szétváló társaság
a)
a 25. § (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének – esetlegesen a 25. § (3) és
(4) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – legalább az egyesülés napját megelőző harminc nappal eleget
tett, és
b)
ügyvezetése eleget tett a 24. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségének.
(2) Ha a szétválás során a szétváló társaság részvényei a szétválással létrejövő társaságok között a szétváló társaság
saját tőkéjéből való részesedésük arányában kerülnek felosztásra, nincs szükség a 24. § (2) bekezdése szerinti írásbeli
beszámolóra és a 24. § (4) bekezdése szerinti könyvvizsgálói jelentésre, valamint azok közzétételére.

8. Szövetkezetekre vonatkozó különös szabályok
33. §		
A szövetkezetek átalakulására, egyesülésére és szétválására a jogi személyek átalakulásának, egyesülésének és
szétválásának közös szabályait és a 22. § (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni.

9. Hatálybalépés
34. §		
E törvény 2014. március 15-én lép hatályba.

10. Átmeneti rendelkezések
35. §

(1) E törvényt – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – azon átalakulás, egyesülés, szétválás esetében kell
alkalmazni, amelyek tárgyában a jogi személy döntéshozó szerve első alkalommal e törvény hatálybalépését
követően dönt.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti döntésig a jogi személy még nem döntött a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködéséről, akkor a jogutód jogi személyt, illetve a változatlan típusban, formában továbbműködő jogi
személy létesítő okiratának módosítását kell a Ptk. rendelkezéseivel összhangban létrehozni.
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(3) Azon (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó jogi személynek, amely az átalakulása, egyesülése, szétválása
nyilvántartásba való bejegyzési kérelmét e törvény hatálybalépését követően nyújtja be, a jogutód jogi személy
létesítő okiratát, illetve a változatlan típusban, formában továbbműködő jogi személy létesítő okiratának
módosítását a Ptk. rendelkezéseivel összhangban kell meghatároznia, azonban az egyéb, a kérelemhez csatolandó
okiratoknak a 2014. március 14-én hatályos előírásoknak kell megfelelniük.

11. Jogharmonizációs záradék
36. §

(1) Ez a törvény
a)
a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról szóló
1982. december 17-i 82/891/EGK hatodik tanácsi irányelvnek;
b)
az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló 1989. december 21-i 89/667/EGK tizenkettedik
társasági jogi tanácsi irányelvnek;
c)
az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló
2001. október 8-i 2001/86/EK tanácsi irányelvnek;
d)
az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági
tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti
társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek;
e)
a 77/91/EGK, a 78/855/EGK, a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek és a 2005/56/EK irányelvnek az egyesülések és
szétválások esetében alkalmazandó jelentéstételi és dokumentációs kötelezettségek tekintetében történő
módosításáról szóló 2009. szeptember 16-i 2009/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
f)
a részvénytársaságok egyesüléséről szóló 2011. április 5-i 2011/35/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek;
g)
a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük
fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek
érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti
társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló 2012. október 25-i 2012/30/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény
a)
az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény
és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XLIX. törvénnyel együtt az európai gazdasági
egyesülésről szóló 1985. július 25-i 2137/85/EGK tanácsi rendeletnek;
b)
az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvénnyel együtt az európai részvénytársaság (SE)
statútumáról szóló 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendeletnek;
c)
az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvénnyel együtt az európai szövetkezet (SCE) statútumáról
szóló 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CLXXVII. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről*
ELSŐ RÉSZ
A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezések
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §		
Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezéseit a hatálybalépését követően
a)
keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
b)
megtett jognyilatkozatokra
kell alkalmazni.

II. Fejezet
A Ptk. Második Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések
1. A cselekvőképesség
(A Ptk. 2:18. §-ához)
2. §		
A Ptk. hatálybalépésekor a tizenhetedik életévét még be nem töltött, cselekvőképességet kizáró gondnokság alá
helyezett kiskorú jognyilatkozatainak megtételére – ideértve a függő jognyilatkozatokat is – a Ptk. korlátozottan
cselekvőképes kiskorúak jognyilatkozataira vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. §		
A tizennegyedik életévét már betöltött kiskorú cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezése iránt a Ptk.
hatálybalépése előtt benyújtott keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, a folyamatban levő
eljárást pedig a kiskorú tizenhetedik életévének betöltéséig meg kell szüntetni. A bíróság a kiskorút a tizenhetedik
életévének betöltését követően ismételten előterjesztett kereset alapján a nagykorúakra vonatkozó szabályok
szerint cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezheti.

4. §

5. §

(A Ptk. 2:19–2:30. §-ához)
(1) A nagykorú személy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezése iránt a Ptk.
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásban – ideértve a jogorvoslati eljárási szakaszt is – a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) A nagykorú személy cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezése iránt a Ptk. hatálybalépése előtt
benyújtott keresetlevelet úgy kell tekinteni, mintha az a nagykorú személy cselekvőképességet teljesen korlátozó
gondnokság alá helyezésére irányulna.
(1) A Ptk. hatálybalépésekor cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú személyre a Ptk.
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú személyre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A Ptk. hatálybalépésekor cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú személyeket a következő
felülvizsgálati eljárás lefolytatásáig cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló cselekvőképtelen
nagykorú személyként kell a gondnokoltak elektronikus nyilvántartásában szerepeltetni.
(3) A Ptk. hatálybalépésekor cselekvőképességet általánosan korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú személyt
a gondnokság alá helyező határozatban a kötelező felülvizsgálatra megállapított időpontban a Ptk. gondnokság
alá helyezés kötelező felülvizsgálatára irányuló eljárásának szabályai szerint kell megvizsgálni abból a szempontból,
hogy a cselekvőképességét indokolt-e korlátozni, és ha igen, mely ügycsoportokban.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el.
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(1) A gyámhatóságnak
a)
2014-ben az 1982. december 31. előtt,
b)
2015-ben az 1983. január 1. és 1994. december 31. között,
c)
2016-ban az 1995. január 1. és 2001. december 31. között,
d)
2017-ben a 2002. január 1. és 2007. december 31. között,
e)
2018-ban a 2008. január 1. és 2014. március 14. között
elrendelt – cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről szóló, felülvizsgálati kötelezettséget nem
tartalmazó – határozatok felülvizsgálata iránt kell a bíróságon pert indítania.
(2) A Ptk. hatálybalépése előtt hozott, felülvizsgálati kötelezettséget tartalmazó határozatok esetében a felülvizsgálati
eljárást a bírósági határozatban megjelölt időpontban, de legkésőbb a Ptk. hatálybalépésétől számított öt éven
belül kell a gyámhatóságnak megindítania.

(A Ptk. 2:31–2:37. §-ához)
7. §		
A Ptk. hatálybalépése előtt kirendelt gondnok jogaira és kötelezettségeire a Ptk. hatálybalépését követően a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Személyiségi jogok

8. §

(A Ptk. 2:51–2:54. §-ához)
(1) A Ptk. személyiségi jogok megsértésének szankcióira vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépését követően történt
jogsértésekre kell alkalmazni.
(2) A Ptk. hatálybalépése előtt megsértett személyhez fűződő jogok alapján érvényesíthető polgári jogi igényekre
a jogsértés idején hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A Ptk. hatálybalépése előtt megkezdődött,
folyamatosan tanúsított jogsértő magatartásra – ideértve a mulasztást is – akkor is a Ptk. hatálybalépése előtt
hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a jogsértő magatartás befejezése a Ptk. hatálybalépése
utáni időpontra esik.

III. Fejezet
A Ptk. Harmadik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések
3. A jogi személyek általános szabályai

9. §

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(A Ptk. 3:1–3:62. §-ához)
Azon jogi személynek, amelynek a nyilvántartásba-vételi eljárása – ideértve a változás bejegyzésére irányuló eljárást,
az átalakulást, az egyesülést és a szétválást is – a Ptk. hatálybalépésekor folyamatban van, a 2014. március 14-én
alkalmazandó jogszabályoknak kell megfelelnie.
Ha e törvény az egyes jogi személy típusok esetén eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor
a nyilvántartásba már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés szerint bejegyzés alatt álló jogi személy a Ptk.
hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban
álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz
benyújtani.
A jogi személynek a Ptk. rendelkezéseit a (2) bekezdés szerinti döntéstől, ennek hiányában 2015. március 15-étől
kell alkalmaznia (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködés időpontja), és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban
nem álló rendelkezést.
A Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontját követően hozott döntéshozó szervi
határozatok bírósági felülvizsgálatára a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Ptk. hatálybalépésekor működő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben nevesített állami vállalat,
tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, valamint a leányvállalat a 2014. március
14-én hatályos, rá vonatkozó jogszabályok szerint működhet tovább, azonban ilyen típusú jogi személyek
nem alapíthatóak. A közös vállalatra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)
2014. március 14-én hatályos 333. § (7) bekezdését kell alkalmazni.
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10. §

(1) Az e fejezetben foglalt kötelezettség nem terheli a Ptk. hatálybalépésekor jogutód nélküli megszűnési eljárás alatt
álló jogi személyt, továbbá azt, amely a hatálybalépést követően kerül jogutód nélküli megszűnési eljárás alá,
feltéve, hogy a jogi személyt a nyilvántartásból törlik.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárásban a jogi személy törlésére nem került sor, és az e fejezetben rá irányadó
határidő már eltelt, a jogi személy a továbbműködésével összefüggő kötelezettségeit a megszűnési eljárás jogerős
befejezésétől számított harminc napon belül köteles teljesíteni.

4. Az egyesület és az alapítvány

11. §

(A Ptk. 3:1–3:48. §-ához, 3:63–3:87. §-ához és 3:378–3:404. §-ához)
(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló egyesület
és alapítvány a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának
mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak.
Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító
tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.
(2) Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát a Ptk.-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak abból
az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és
a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg. Ha azonban a létesítő okirat
egyéb okból módosul, a szervezet az ilyen változásokat is köteles azon átvezetni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a létesítő okirata (1) bekezdés szerinti módosításának bírósági
nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.
(4) A létesítő okirat – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő – módosítását változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani
a bírósághoz.
(5) A (3) bekezdés szerinti időpontig az alapítvány, illetve az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény alapján működik. Nincs azonban akadálya annak, hogy az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány
a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával módosítsa létesítő okiratát, erre azonban a (4) bekezdés szerinti
változásbejegyzési kérelemben utalnia kell.

5. A gazdasági társaságok, az egyesülés, valamint egyes cégformák

12. §

(A Ptk. 3:1–3:48. §-ához, 3:88–3:324. §-ához és 3:368–3:377. §-ához)
(1) A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló
gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz
benyújtani.
(2) A gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit
a)
az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában
b)
közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság,
részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől
kell alkalmaznia [az a) és a b) pontban megjelölt időpont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja], és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat
a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.
(3) A létesítő okiratot a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az okból volna
szükséges, hogy a létesítő okirat – általános hivatkozásként – a Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és
betéti társaság esetében nincs szükség továbbá a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy
a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb
okból módosul, a társaság köteles az e bekezdésben foglalt változást is azon átvezetni.
(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani az (1) bekezdés szerinti
társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat
módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak
alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén e bekezdés nem
alkalmazható.
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(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott rendelkezések irányadók azon cég esetében is, amelyre jogszabály
a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok alkalmazását írja elő azzal, hogy e cégeknek – döntés hiányában –
a Ptk.-t 2016. március 15-étől kell alkalmazniuk.

13. §

(1)

(2)

(3)
(4)

14. §

(A Ptk. 3:161. §-ához)
A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű
társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, a 12. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
Az (1) bekezdés szerinti korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2016. március 15-éig köteles a törzstőkéjét
megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával
határozhat.
A (2) bekezdés szerinti döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a 12. § szerinti társasági
szerződés módosításról nem határozhat.
E § rendelkezései megfelelően irányadóak azon cég esetében is, amelyre jogszabály a korlátolt felelősségű
társaságokra vonatkozó rendelkezések alkalmazását írja elő.

(A Ptk. 3:211. §-ához)
(1) A Ptk. hatálybalépését követően nyilvánosan működő részvénytársaság már nem alapítható, nyilvánosan működő
részvénytársaság bejegyzése iránti kérelem nem nyújtható be.
(2) A Ptk. hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló
olyan nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve a Ptk. szerinti tőzsdére,
köteles részvényeit 2016. március 15-éig a tőzsdére bevezetni vagy működési formájának megváltoztatásáról, illetve
átalakulásáról, egyesüléséről határozni.
(3) A (2) bekezdés szerinti döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a 12. § szerinti alapszabály
módosításról nem határozhat.

(A Ptk. 3:34. §-ához)
15. §		
Azon céget, amely ezen alcím szerinti kötelezettségének határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési
kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja.
(A Ptk. 3:35–3:37. §-ához)
16. §		
A Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontjának napját megelőzően hozott társasági
határozatok bírósági felülvizsgálatára a Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(A Ptk. 3:212. §-ához)
17. §		
A Ptk. hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló részvénytársaság esetén
a jegyzett tőkének a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás arányára vonatkozó szabályát nem kell
alkalmazni.

6. A szövetkezet

18. §

(A Ptk. 3:1–3:48. §-ához és 3:325–3:367. §-ához)
(1) A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló
szövetkezet a Ptk. hatálybalépését követő első alapszabály-módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel
összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a közgyűlési határozatot a cégbírósághoz benyújtani.
(2) A szövetkezetnek a Ptk. rendelkezéseit
a)
az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában
b)
2015. június 15-étől
kell alkalmaznia [az a) és a b) pontban megjelölt időpont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja], és ezt követően alapszabálya nem tartalmazhat
a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.
(3) Az alapszabályt a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az okból
volna szükséges, hogy az alapszabály – általános hivatkozásként – a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) rendelkezéseire utal. Nincs szükség az alapszabály módosítására abban az esetben sem, ha
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az a szövetkezet egyszemélyi vezető tisztségviselőjét ügyvezető elnökként, illetve a vagyoni hozzájárulásról szóló
iratot részjegyként nevesíti. Amennyiben azonban az alapszabály egyéb okból módosul, a szövetkezet köteles
az Sztv.-re utalás, illetve az ügyvezető elnökként való nevesítés tekintetében a változást is azon átvezetni.
(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani az (1) bekezdés szerinti
szövetkezeti határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó alapszabálymódosítás kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása
miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén e bekezdés nem alkalmazható.
19. §

(1) A Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontjának napját megelőzően hozott szövetkezeti
határozatok bírósági felülvizsgálatára az Sztv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontjának napján folyamatban lévő tagkizárási
ügyben akkor kell a Ptk. szövetkezeti tag kizárására vonatkozó szabályait alkalmazni, ha a tag kizárásáról a közgyűlés
még nem hozott döntést, és a közgyűléshez fordulásra az Sztv. alapján biztosított határidő még nem telt el.

20. §		
A 18. §-ban foglaltaktól eltérően a Ptk. 3:326. §-ában foglalt, a szövetkezeti tagsággal összefüggő korlátozásokat
a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett vagy a 9. § (1) bekezdés szerint bejegyzés alatt álló szövetkezet
esetében nem kell alkalmazni, azonban a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontját
követően e szövetkezet tagsága, illetve a tagok vagyoni hozzájárulása nem változtatható meg úgy, hogy a tagok
számának, illetve vagyoni hozzájárulásának aránya a Ptk. 3:326. §-ában foglaltaktól – a változást megelőző
állapothoz képest – nagyobb arányban térjen el.
21. §		
Az Sztv. alapján létrejött átalakított befektetői részjegyre az Sztv. átalakított befektetői részjegyre vonatkozó
rendelkezései továbbra is megfelelően alkalmazandóak.
22. §		
Azon szövetkezetet, amely ezen alcím szerinti kötelezettségének határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság
a bejelentési kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja.

IV. Fejezet
A Ptk. Negyedik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések
23. §		
Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor fennálló családjogi jogviszonyokra, valamint
az e jogviszonyokkal kapcsolatos, a Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. A házasság
(A Ptk. 4:12. §-ához)
24. §		
A házastársnak volt házastársa egyenes ági rokonával kötött házassága érvénytelenítése iránt indított eljárásban
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A házasság érvénytelenítése iránt a Ptk. hatálybalépése előtt ebből az okból
benyújtott keresetlevelet a Ptk. hatálybalépése után idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, a folyamatban levő
eljárást – ideértve a jogorvoslati eljárási szakaszt is – pedig meg kell szüntetni.
(A Ptk. 4:21–4:23. §-ához)
25. §		
A Ptk. házasság felbontására vonatkozó rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a házassági bontópert a Ptk.
hatálybalépését követően indították.
[A Ptk. 4:29. § (3) bekezdéséhez]
26. §		
A Ptk. 4:29. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezést a Ptk. hatálybalépését követően megszűnt házassági
életközösség esetében kell alkalmazni.
(A Ptk. 4:34–4:85. §-ához)
27. §		
Ha a házassági életközösség a Ptk. hatálybalépése előtt szűnt meg és az ezzel kapcsolatos vagyonjogi igényt a Ptk.
hatálybalépése után érvényesítik, a vagyonjogi igényekre az életközösség megszűnésekor hatályos jogszabályi
rendelkezéseket kell alkalmazni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 185. szám

80501

[A Ptk. 4:38. § (3) bekezdéséhez]
28. §		
A különvagyonhoz tartozó tárgy helyébe lépő vagyontárgy közös vagyonná válása szempontjából az ötévi
házassági életközösség időtartamát a házasság megkötésétől kell számítani, függetlenül attól, hogy a házasságot
a Ptk. hatálybalépése előtt vagy után kötötték meg.

8. Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai
[A Ptk. 4:86. § (1) bekezdéséhez és 4:94. § (1) bekezdéséhez]
29. §		
Az élettársi tartásra való jogosultságra vonatkozó Ptk. 4:86. § (1) bekezdés és az élettársi lakáshasználatra vonatkozó
4:94. § (1) bekezdés szerinti legalább egyéves életközösség időtartamának számításánál figyelembe kell venni a Ptk.
hatálybalépése előtt megszakadás nélkül fennállt életközösség időtartamát is.

9. A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat

30. §

(A Ptk. 4:98. §-ához)
(1) Ha a gyermek 2010. január 1. és 2010. december 31. között született, és az anya a fogamzási idő kezdetétől
a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állt házassági kötelékben, a gyermek apjának kell
tekinteni azt a férfit, aki az anyával a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része
alatt a közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban élt.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig
eltelt idő alatt több férfival élt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban.

31. §		
Ha a Ptk. hatálybalépését megelőzően a házasuló férfi a házasuló nő rendezetlen családi jogállású gyermekére
a házasságkötést megelőző eljárásban apai elismerő nyilatkozatot tett, a férjet akkor lehet a gyermek apjának
tekinteni, ha a házasságot a nyilatkozattételtől számított egy éven belül megkötötték.
(A Ptk. 4:107–4:114. §-ához)
32. §		
A Ptk. apaság megtámadására vonatkozó rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az apaság megtámadására
irányuló keresetet a Ptk. hatálybalépése után nyújtották be.
(A Ptk. 4:111. §-ához)
33. §		
Ha az apai státusz a Ptk. hatálybalépése előtt lett betöltve, az apaság vélelmének megtámadására a házasságról,
a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) által előírt határidőket kell alkalmazni
2017. március 14-ig.

10. Az örökbefogadás
(A Ptk. 4:119–4:145. §-ához)
34. §		
A Ptk. örökbefogadásra vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után indult örökbefogadási eljárásokra kell
alkalmazni, ideértve az örökbefogadást megelőző eljárást is.

11. A szülői felügyelet
(A Ptk. 4:152. §-ához)
35. §		
Ha a Ptk. hatálybalépésekor a Csjt. 77. § (3) bekezdése alapján gyámhatósági eljárás van folyamatban, az eljárást
– ideértve a jogorvoslati eljárási szakaszt is – meg kell szüntetni.
(A Ptk. 4:155. §-ához)
36. §		
A Csjt. 82. § (2) bekezdése alapján a gyermek gyámhatósághoz beszolgáltatott vagyonát a Ptk. hatálybalépését
követő hat hónapon belül a szülőnek ki kell adni.
(A Ptk. 4:172. és 4:177. §-ához)
37. §		
A Ptk. 4:172. §-a szerinti, illetve 4:177. §-a szerinti szabályokat a közvetítői eljárás kötelező igénybevételének
elrendelésére vonatkozóan a Ptk. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
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[A Ptk. 4:186. § (2) bekezdéséhez]
38. §		
A gyámhatóság gyámrendelés iránti intézkedéséig fennmarad a szülő szülői felügyeleti joga, ha az a Ptk. 4:186. §
(2) bekezdése értelmében szünetelne. A gyámhatóság a gyermek számára a Ptk. hatálybalépésétől számított hat
hónapon belül gyámot rendel.
(A Ptk. 4:146. és 4:193. §-ához)
39. §		
Az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett, A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi
Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt egyezmény alkalmazása szempontjából a Ptk.
rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépését követően külföldre vitt vagy ott visszatartott gyermekek tekintetében kell
alkalmazni.

12. A rokontartás
(A Ptk. 4:194–4:222. §-ához)
40. §		
A Ptk. rokontartásra vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépését követően érvényesített tartásdíj megállapítása,
módosítása, illetve megszüntetése iránti igényekre kell alkalmazni.

V. Fejezet
A Ptk. Ötödik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések
41. §		
Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor fennálló dologi jogi jogviszonyokkal kapcsolatos,
a Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

13. Birtok és birtokvédelem
(A Ptk. 5:3. §-ához)
42. §		
Ha a Ptk. hatálybalépését megelőzően kötött szerződés alapján valamely fél a dolog átadására, illetve birtokba
bocsátására köteles, és erre a Ptk. hatálybalépését követően kerül sor, a dolog átadására, illetve a birtokba
bocsátásra a Ptk. hatálybalépése előtti rendelkezéseket kell alkalmazni.

14. Jogalap nélküli birtoklás
(A Ptk. 5:12. §-ához)
43. §		
A Ptk. hatálybalépésekor már fennálló felelős őrzésre a Ptk. hatálybalépése előtti rendelkezéseket kell alkalmazni.

15. A tulajdonjog tárgyai
(A Ptk. 5:19. §-ához)
44. §		
A földhasználat szerződéses szabályozásának az ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzését a szerződő felek a Ptk.
hatálybalépése előtt megkötött szerződések esetén is – a Ptk. 5:19. §-a alapján és joghatásával – kérhetik.

16. Túlépítés
(A Ptk. 5:28–5:29. §-ához)
45. §		
A Ptk. hatálybalépését követően befejezett túlépítés esetén a Ptk. túlépítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

17. Elidegenítési és terhelési tilalom
(A Ptk. 5:32–5:34. §-ához)
46. §		
Az elidegenítési tilalom, az elidegenítési és terhelési tilalom, illetve a rendelkezés jogát más módon korlátozó
tilalom esetén ennek joghatásai tekintetében a Ptk. hatálybalépését követően a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni
akkor is, ha a tilalmat a Ptk. hatálybalépése előtt kötötték ki, vagy az már a Ptk. hatálybalépésekor fennállt.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 185. szám

80503

18. Elbirtoklás
(A Ptk. 5:45. §-ához)
47. §		
A Ptk. jogcímes elbirtoklásra vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépésekor folyamatban levő elbirtoklásra is
alkalmazni kell azzal, hogy ha a jogcímes elbirtokláshoz szükséges elbirtoklási idő már eltelt vagy abból egy évnél
kevesebb van hátra, a birtokos az ingatlan tulajdonjogát a Ptk. hatálybalépését követő egy év elteltével szerzi meg.

19. A hozzáépítés, az átépítés, a beépítés és a ráépítés
(A Ptk. 5:68–5:72. §-ához)
48. §		
A hozzáépítéssel, átépítéssel, beépítéssel és ráépítéssel történő tulajdonszerzésre a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni, ha az építkezés a Ptk. hatálybalépését követően fejeződött be.

20. A zálogjog
(A Ptk. 5:86–5:144. §-ához)
49. §		
A Ptk. zálogjogra vonatkozó rendelkezéseit arra a zálogjogra kell alkalmazni, amelyet a Ptk. hatálybalépését
követően kötött zálogszerződéssel alapítottak, illetve amely törvényes zálogjogként a Ptk. hatálybalépését követően
keletkezett.

VI. Fejezet
A Ptk. Hatodik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések
50. §

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor fennálló kötelmekkel kapcsolatos, a Ptk.
hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra – ideértve az e tények, illetve
jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb kötelmeket is – a Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A felek megállapodhatnak abban, hogy a Ptk. hatálybalépése előtt kötött szerződésüket teljes egészében az új Ptk.
hatálya alá helyezik.

21. A képviselet

51. §

[A Ptk. 6:13. § (1)–(2) bekezdéséhez]
(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő által a Ptk. hatálybalépése előtt tett jognyilatkozatokra is
a Ptk. 6:13. § (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni, ha a képviselő és a képviselt között érdekellentét van. A Ptk.
hatálybalépése előtt tett jognyilatkozatok megtámadására nyitva álló határidő a Ptk. hatálybalépésekor kezdődik.
A megtámadásra egyebekben a Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
(2) A jogi személy képviselő által a képviselt kifejezett engedélye alapján a Ptk. hatálybalépése előtt tett jognyilatkozat
érdekellentétre hivatkozással nem támadható meg.
(3) A jogi személy képviselő által a képviselt kifejezett engedélye hiányában a Ptk. hatálybalépése előtt megtett
jognyilatkozat az (1) bekezdésben foglaltak szerint támadható meg.

(A Ptk. 6:16. §-ához)
52. §		
A Ptk. hatálybalépése előtt adott határozatlan vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás
legkésőbb a Ptk. hatálybalépését követő öt év elteltével hatályát veszti.

22. A bírósági letét
[A Ptk. 6:54. § (3) bekezdéséhez]
53. §		
A Ptk. hatálybalépése előtt tíz éven belül teljesítés céljából bírósági letétbe helyezett pénzt, értékpapírt vagy más
okiratot a kötelezett időbeli korlátozás nélkül visszakövetelheti, ha a jogosultnak a teljesítési letét kiadására irányuló
joga elévült.
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23. Felelősség szerződésen kívül okozott kárért
(A Ptk. 6:518–6:564. §-ához)
54. §		
A Ptk. szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre, valamint a kártalanításra vonatkozó rendelkezéseit
a hatálybalépését követően tanúsított károkozó magatartás – ideértve a mulasztást is – esetén kell alkalmazni. A Ptk.
hatálybalépése előtt megkezdődött, folyamatosan tanúsított károkozó magatartásra akkor is a Ptk. hatálybalépése
előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a károkozó magatartás befejezése, illetve a károk
bekövetkezése a Ptk. hatálybalépése utáni időpontra esik.

24. A biztosítási szerződés

55. §

(A Ptk. 6:439–6:490. §-ához)
(1) A Ptk. biztosítási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépését megelőzően tett ajánlat esetében
az ajánlatnak megfelelően létrejött biztosítási szerződésre is alkalmazni kell, ha az a Ptk. rendelkezéseinek megfelel,
és annak alapján a biztosító kockázatviselése a Ptk. hatálybalépését követően kezdődik.
(2) A Ptk. hatálybalépését megelőzően létrejött felelősségbiztosítási szerződések esetében a károsult a Ptk.
hatálybalépését követően bekövetkezett biztosítási esemény alapján a sérelemdíj megtérítésére is igényt tarthat,
a biztosító azonban csak olyan mértékben és feltételekkel köteles a károkozó helyett helytállni, amilyen mértékben
és feltételekkel a nem vagyoni károk megtérítésére a Ptk. hatálybalépését megelőzően köteles lett volna.
(3) A felelősségbiztosítási szerződések esetében a biztosító a soron következő biztosítási időszakot megelőzően küldött
írásos értesítőjében köteles felhívni a szerződő fél figyelmét arra, hogy lehetősége van a biztosítási szerződés
olyan tartalmú – a biztosítóval egyetértésben történő – módosítására, amely magában foglalja a sérelemdíj iránti
igényekért való – a (2) bekezdés szerinti korlátozásoktól mentes – helytállást.

25. Az értékpapír
(A Ptk. 6:565–6:567. §-ához)
56. §		
A Ptk. hatálybalépése előtt kibocsátott értékpapírokra a Ptk. hatálybalépését követően is a Ptk. hatálybalépése előtt
hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

VII. Fejezet
A Ptk. Hetedik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések
57. §

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. öröklési jogot szabályozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után
megnyílt öröklésre kell alkalmazni.
(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. végintézkedésre vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után
kelt végintézkedésre kell alkalmazni.

26. A végrendelet

58. §

(A Ptk. 7:10–7:24. §-ához)
(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel a végrendelet érvényességét a keltének idején hatályos szabályok szerint kell
elbírálni.
(2) A Ptk. hatálybalépése előtt kelt végrendelet érvényességét a Ptk. szabályai szerint kell elbírálni, ha a végrendelet
a Ptk. szerint érvényes lenne és az öröklés a Ptk. hatálybalépése után nyílt meg.

[A Ptk. 7:28. § (3) és (4) bekezdéséhez]
59. §		
A Ptk. utóöröklésre vonatkozó rendelkezését a Ptk. hatálybalépése előtt kelt végrendeletre is alkalmazni kell, feltéve,
hogy az öröklés a Ptk. hatálybalépése után nyílt meg.
[A Ptk. 7:37. § (4) bekezdéséhez]
60. §		
Ha az öröklés a Ptk. hatálybalépése előtt nyílt meg, a végrendelet megtámadásának elévülésére a Ptk.-ban előírt
ötéves határidőt a Ptk. hatálybalépésétől kell számítani.
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(A Ptk. 7:20. és 7:45. §-ához)
61. §		
A Ptk. szóbeli végrendelkezés feltételeire és szóbeli végrendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseit a Ptk.
hatálybalépése után tett szóbeli végrendelet esetén kell alkalmazni.
(A Ptk. 7:46. §-ához)
62. §		
A Ptk.-nak a házastárs vagy az élettárs javára tett végrendelet hatálytalanságára vonatkozó rendelkezését a Ptk.
hatálybalépése előtt kelt végrendelet esetén is alkalmazni kell, ha a Ptk. hatálybalépése után szakadt meg
az életközösség és nyílt meg az öröklés.

27. Az öröklési szerződés
(A Ptk. 7:48–7:52. §-ához)
63. §		
A Ptk. rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése előtt létrejött öröklési szerződésre alkalmazni kell, ha a szerződéses
kikötés a Ptk. hatálybalépése előtt hatályos rendelkezések szerint nem lenne érvényes, de a Ptk. szabályai szerint
érvényes, és az öröklés a Ptk. hatálybalépése után nyílt meg.

28. Az örökbefogadással kapcsolatos öröklési jogi szabályok
(A Ptk. 7:72–7:73. §-ához)
64. §		
A Ptk. örökbefogadással kapcsolatos öröklési jogi rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után indult örökbefogadási
eljárás alapján keletkezett öröklési jogviszonyra kell alkalmazni.

29. Kötelesrész

65. §

(A Ptk. 7:78. és 7:82. §-ához)
(1) A Ptk. kitagadási okokra vonatkozó rendelkezéseit az örökhagyó Ptk. hatálybalépése után tett kitagadó
nyilatkozatára kell alkalmazni.
(2) Ha az örökhagyó végintézkedését a Ptk. hatálybalépése előtt tette, a kötelesrész mértékére a Ptk. hatálybalépése
előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ
Záró rendelkezések
VIII. Fejezet
Felhatalmazó rendelkezések
66. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza
a)
a jognyilatkozat tárgyának azt az értékét, amelynél a törvényes képviselő jognyilatkozatának
érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges;
b)
a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárást megindító kérelem benyújtására és elbírálására,
az eljárási költségek előlegezésére és viselésére, valamint a végrehajtásra vonatkozó részletes szabályokat;
c)
a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének, a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és
korlátozásának részletes eljárási szabályait;
d)
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályait;
e)
azokat a szerződéseket, amelyek esetén a jótállás kötelező, valamint az ilyen jótállás feltételeit;
f)
az utazási szerződések kötelező tartalmi elemeit, a díj megfizetésének, emelésének és az utazásban való
részvétel jogának engedményezésére vonatkozó szabályokat, az elállás szabályait, az utazási szerződésben
vállalt kötelezettségek teljesítéséért való felelősségre vonatkozó különös rendelkezéseket, továbbá egyes
utazási szerződések tekintetében a szerződéskötést megelőző tájékoztatás kötelező tartalmi elemeit és
formáját, valamint a szerződés teljesítése keretében alkalmazandó különös tájékoztatási szabályokat;
g)
a részvénytársaságok részvénykönyvének vezetésével megbízható személyek körét, a részvénykönyvbe
történő bejelentés módját, határidejét, a bejelentő személyét és a részvényesi minőség igazolásának
eljárására és határidejére vonatkozó szabályokat;
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h)

a közvetítőnek járó díjazás körében a jutalék számításának módját, a jutalékköteles ügyleteket, a külön
jutalékra jogosító szolgáltatásokat, a jutalék megfizetésének (visszafizetésének) feltételeit és a jutalékkal való
elszámolás módját (az elszámolással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket).
(2) Felhatalmazást kap az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, hogy rendeletben meghatározza az állam
öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a magyar állam képviseletéről szóló részletes
szabályokat.
(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben meghatározza
a)
a bírósági letét elfogadása iránti kérelem előterjesztésére, a letét elfogadására, befizetésére és
átadására, a letét kezelésére és őrzésére, a letét visszakövetelésére, a letétbe helyezéssel kapcsolatos
költségek előlegezésére és viselésére, a letét elfogadásának megtagadására, a letétbe helyezett tárgy
előzetes értékesítésére, a letétből történő végrehajtásra, a letét kiutalására és kiadására, a letéti kezelés
megszüntetésének rendjére vonatkozó részletes szabályokat;
b)
a holtnak nyilvánítás iránti kérelem előterjesztésére és elbírálására, az eljárási költségek előlegezésére és
viselésére, az eljárásban hozott határozat módosítására, hatályon kívül helyezésére és hatálytalanságának
megállapítására vonatkozó részletes szabályokat, a halál tényének megállapítása iránti kérelem
előterjesztésére és elbírálására vonatkozó részletes szabályokat, a jogerős határozat és a halálesettel
kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó részletes szabályokat.
(4) Felhatalmazást kap a fogyasztóvédelemért felelős miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszterrel és
a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendelettel meghatározza a fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények Ptk. rendelkezései szerint történő
intézésének eljárási szabályait.

IX. Fejezet
Hatályukat vesztő jogszabályok
67. §		
A Ptk. hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a)
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény,
b)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
c)
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,
d)
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény,
e)
a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény,
f)
a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény,
g)
az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló 2000. évi CXVII. törvény,
h)
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint
a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában című 1952. évi 23. törvényerejű rendelet,
i)
a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet,
j)
a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és
végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet,
k)
a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének a külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról
szóló 1978. évi 8. törvényerejű rendelet.
68. §		
A Ptk. hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a)
a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet,
b)
a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet,
c)
a szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 124/2006. (V. 19.) Korm. rendelet.
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X. Fejezet
A Ptk. és e törvény megnevezése, hatálybalépés
69. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt más jogszabályokban „Polgári Törvénykönyv” elnevezéssel,
illetve „Ptk.” rövidítéssel kell megjelölni.
70. §		
E törvényt más jogszabályokban „Ptké.” rövidítéssel kell megjelölni.
71. §		
E törvény 2014. március 15-én lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXXVIII. törvény
az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról*

1. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) a következő 226/A. §-sal és az azt
megelőző alcímmel egészül ki:
„Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése
226/A. § (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan
tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.”
(2) A Btk. a következő 226/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala
226/B. § (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú
hang- vagy képfelvételt hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) nagy nyilvánosság előtt, vagy
b) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.”

2. §		
E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

*A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 5-i ülésnapján fogadta el.
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2013. évi CLXXIX. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*
1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
1. §

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Minden munkavállalásra jogosultnak és munkaadónak joga van az állami foglalkoztatási szerv
e törvényben, valamint a felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott szolgáltatásának ingyenes
igénybevételéhez.”
(2) Az Flt. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A foglalkoztató és a harmadik országbeli munkavállaló az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély
alapján történő munkavállalás céljából előzetes megállapodást köt foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítésére. A megállapodás – a (7a) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb kétéves, határozott időtartamú
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére szólhat. A megállapodás kötelező érvényű állásajánlatnak minősül.
Ha az engedély kiállításra kerül a harmadik országbeli állampolgár részére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt
– a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – az előzetes megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően, valamint
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély időtartamának megfelelő időtartammal kell létrehozniuk.
A felek ettől eltérő megállapodása érvénytelen.”
(3) Az Flt. 7. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A megállapodás
a) családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély esetén legfeljebb öt év,
b) EU Kék Kártya iránt benyújtott kérelem esetén legfeljebb négyéves,
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harmtv.) 29. § (1) bekezdés a) pontja szerinti humanitárius tartózkodási engedély esetén legfeljebb hároméves,
d) a Harmtv. 29. § (1) bekezdés e)–f ) pontja szerinti humanitárius tartózkodási engedély esetén legfeljebb hat
hónapos,
e) a Harmtv. 29. § (1a) bekezdése szerinti humanitárius tartózkodási engedély esetén legfeljebb egyéves
határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére szólhat.”
(4) Az Flt. 7. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (7) bekezdés szerinti előzetes megállapodásnak tartalmaznia kell]
„b) a harmadik országbeli állampolgárnak az a) pont szerinti tevékenység ellátásához szükséges szakmai képesítése,
EU Kék Kártyával történő foglalkoztatás esetén felsőfokú szakmai képesítése megnevezését,”
(5) Az Flt. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kormány döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai
összefüggéseit és következményeit. Ennek megfelelően feladatainak ellátása során
a) gondoskodik döntéseinek összehangolásáról, valamint arról, hogy a munkavállaláshoz és a foglalkoztatáshoz
fűződő alapvető hazai érdekek ne szenvedjenek sérelmet,
b) az Európai Unió foglalkoztatási stratégiájához igazodóan évente foglalkoztatási akciótervet készít,
c) a feladatának eredményes ellátása érdekében a munkaerő-piaci folyamatok naprakész megfigyelésére és ennek
nyomán a munkaerő-piaci politikák hatékony alakítására és alkalmazására alkalmas foglalkoztatási mutatószámot
alakít ki,
d) meghatározza a kormányzati szerveknek a foglalkoztatáspolitika megvalósításával kapcsolatos feladatait.”
(6) Az Flt. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz
jutást, továbbá a munkahely megtartást munkaerőpiaci szolgáltatásokkal is elősegíti.
(2) A munkaerő-piaci szolgáltatást az álláskereső és a szolgáltatást kérő részére az állami foglalkoztatási szerv
közvetlenül, illetve a nyilvántartásba vett munkaerőpiaci-szolgáltatást nyújtó szervezeteken keresztül nyújtja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az állami foglalkoztatási szerv az (1) bekezdésben meghatározott célokat az álláskeresővel és a munkaerő-piaci
szolgáltatást kérővel készített egyéni cselekvési tervvel is elősegíti.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a) a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek és az általuk nyújtott szolgáltatások nyilvántartásának,
valamint a nyilvántartott szervezetek ellenőrzésének szabályait,
b) a munkaerőpiaci szolgáltatásokat, – ideértve az egyes munkavállalói csoportok számára nyújtható speciális
szolgáltatásokat is –,
c) a munkaerő-piaci szolgáltatások tartalmát, csoportosítását és a szolgáltatások szakmai követelményeit,
d) az egyéni cselekvési tervre vonatkozó részletes szabályokat,
e) a szolgáltatások igénybevételének, valamint e bekezdés a) pontjában meghatározott szervezetek részére történő
támogatás nyújtásának feltételeit, valamint
f ) a szolgáltatások igénybevételének időtartama alatt a keresetpótló juttatás nyújtásának feltételeit és szabályait.”
Az Flt. 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente
nem haladja meg a harminc órát, és]
„a) a gyermekgondozási segélyben részesülő személy képzése a gyermek egyéves, gyermekgondozási díj folyósítása
esetén másfél éves korának betöltését követően kezdődik meg, valamint”
Az Flt. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 13/A. § (2) bekezdésében, a 14–16. §-ban, a 17–19/C. §-ban, valamint a 22. §-ban meghatározott támogatások
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből nyújthatók.”
Az Flt. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 14. §-ban, a 16–18. §-okban, a 19/B–19/C. §-okban meghatározott támogatások, valamint az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szolgáltatások és támogatások európai uniós
forrásból megvalósuló program keretében, az állami foglalkoztatási szerv közreműködésével megvalósításra kerülő
munkaerő-piaci programokban is nyújthatók.”
Az Flt. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg a 14–18. §-ban, valamint a 19/B–19/C. §-ban
meghatározott támogatások további feltételeit, odaítélésének, megszüntetésének és visszakövetelésének részletes
szabályait. A miniszter a 25 év alatti fiatalok, az 50. életévüket betöltött, valamint a roma származású személyek
munkaerőpiaci helyzetének javítása, foglalkoztatásának elősegítése érdekében e törvényben foglaltaknál
kedvezőbb szabályokat állapíthat meg.”
Az Flt. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatások tekintetében a másodfokon eljáró állami foglalkoztatási szerv vezetője – erre irányuló kérelem
esetén – különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet a késedelmi pótlék felszámításától, illetve dönthet a már
felszámított késedelmi pótlék részben vagy egészben történő elengedéséről, továbbá – a munkaadónak nem
minősülő természetes személy részére nyújtott támogatás esetén – a visszakövetelt támogatás visszafizetésének
részben vagy egészben történő elengedéséről.”
Az Flt. 36/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 30. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel teljesülését az állami foglalkoztatási szerv
megkeresésére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolja. Az igazolás kiadásához a nyugdíjbiztosítási igazgatóság
egyeztetési eljárást nem folytat le.”
Az Flt. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellátás tekintetében a másodfokon eljáró állami foglalkoztatási szerv vezetője – erre irányuló kérelem
esetén – különös méltánylást érdemlő esetben dönthet a jogalap nélkül felvett és visszakövetelt álláskeresési ellátás
visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedéséről.”
Az Flt. 39. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Foglalkoztatási Alap célja a foglalkoztatáshoz, a munkanélküliséghez, a képzési rendszer fejlesztéséhez
kapcsolódó pénzeszközök összevonásával, egységes kezelésével)
„b) a foglalkoztatás elősegítése, a munkahelyteremtés, a munkahelymegőrzés, a munkaerő alkalmazkodásának és
az álláskeresők munkához jutásának támogatása,”
Az Flt. 39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (6) bekezdés kivételével a Nemzeti Foglalkoztatási Alap külön előirányzataiból finanszírozott támogatások
igénybevételének hirdetésével, közzétételével kapcsolatos kiadásokra, szakértői díjakra az alaprészekből

80510

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 185. szám

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos ilyen jellegű kiadásokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.”
Az Flt. 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (12) bekezdés d) pontjában meghatározott előirányzatból elszámolhatóak a támogatások nyújtásával,
ellenőrzésével kapcsolatos kiadások, szakértői díjak, valamint a pénzeszközök visszakövetelésével, behajtásával,
kapcsolatban felmerülő díjak és költségek, továbbá a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás működtetéséhez
szükséges informatikai fejlesztések költségei.”
Az Flt. 39. § (12) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetésében külön előirányzat tartalmazza:)
„c) a Társadalmi Megújulás Operatív Program társfinanszírozásra szolgáló pénzeszközöket,”
Az Flt. 40. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete felhasználható)
„c) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által alapított, közfeladatot ellátó közhasznú szervezet részére
– foglalkoztatási és képzési célú támogatás nyújtása érdekében – támogatás nyújtására;”
Az Flt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az állami foglalkoztatási szervek illetékességi
területét, valamint a közigazgatásfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével a járási hivatal munkaügyi
szakigazgatási szervének székhelyét.”
Az Flt. 54. §-a a következő (9b) bekezdéssel egészül ki:
„(9b) A cselekvőképtelen vagy a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban, cselekvőképességében részlegesen
korlátozott személy az együttműködési kötelezettségét törvényes képviselője útján teljesíti.”
Az Flt. 56/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rendbírságot köteles fizetni)
„b) az, aki a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettségének nem tesz eleget, valamint a munkavállalók felé fennálló munkabértartozással összefüggésben
a munkaügyi központ részére a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat.”
Az Flt. 57/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben
a következő adatok nyilvántartására jogosultak:]
„c) lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és értesítési cím,”
Az Flt. 57/A. § (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben
a következő adatok nyilvántartására jogosultak:]
„l) az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez az álláskereső
munkavállalással kapcsolatos személyes és szakmai kompetenciáira, képességeire vonatkozó adatok,
m) a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen
korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és értesítési címét.”
Az Flt. a következő alcímmel és 57/D. §-sal egészül ki:

„Az Európai Szociális Alap által finanszírozott intézkedésekben résztvevő személyek adatbázisa
57/D. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv az Európai Szociális Alap által finanszírozott intézkedésekben résztvevőkről
az egyéni szintű nyomonkövetés, valamint a támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében
elektronikus nyilvántartást vezet.
(2) Az adatbázis tartalmazza a résztvevők alábbi adatait, amelyet a kedvezményezettek szolgáltatnak:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) állampolgárság, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült státusza,
c) belföldi lakó-, illetve tartózkodási helye,
d) iskolai végzettsége, szakképesítése,
e) annak ténye, hogy 3 évnél fiatalabb kisgyermeket nevel-e saját háztartásában,
f ) Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám),
g) intézkedésbe történő belépésekor a munkaerő-piaci helyzetével összefüggő következő adatokat:
ga) intézkedésbe történő belépés dátuma,
gb) munkaerő-piaci státusza,
gc) annak ténye, hogy megváltozott munkaképességűnek minősül-e,
gd) annak ténye, hogy a gc) ponton belül fogyatékkal élőnek minősül-e,
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(27)
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ge) a résztvevő önkéntes nyilatkozata alapján, nemzetiségének megjelölése,
gf ) annak ténye, hogy tartós munkanélkülinek minősül-e,
gg) annak ténye, hogy egyéb, a támogatásnyújtásnál figyelembe vett szempontból hátrányos helyzetűnek
minősül-e,
h) az intézkedésből történő kilépésekor a munkaerő-piaci helyzetével összefüggő következő adatokat:
ha) intézkedésből történő kilépés dátuma,
hb) a résztvevő munkaerő-piaci státusza,
hc) annak ténye, hogy álláskeresési tevékenységet folytat-e,
hd) annak ténye, hogy oktatásban vagy szakképzésben részt vesz-e,
he) annak ténye, hogy az intézkedés keretében képzettséget szerzett-e,
hf ) milyen szolgáltatásban, illetve támogatásban részesült a program keretében.
(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokba a foglalkoztatáspolitika koordinációjával, a foglalkoztatási
és képzési célú programok kidolgozásával, a hazai és nemzetközi források felhasználásával megvalósuló
fejlesztési programok kezdeményezésével és megvalósításával összefüggő feladatai ellátása érdekében
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, nemzetközi források felhasználásával megvalósuló fejlesztési programok
kezdeményezésével és megvalósításával összefüggő feladatai ellátása érdekében a gyermek- és ifjúságpolitikáért
felelős miniszter, valamint az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzését végző szerv tekinthet be.
(4) Az adatbázisban rögzített adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra
– személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
(5) A (2) bekezdés szerinti adatok az Európai Szociális Alapnak a 2014–2020 közötti európai uniós költségvetési
időszakban rendelkezésre álló forrásaira vonatkozó elszámolhatósági időszak lezárását követő öt évig kezelhetők.”
Az Flt. 58. § (5) bekezdése a következő v) és w) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„v) munkaerőpiaci szolgáltatást kérő:
va) az a természetes személy, aki az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatását az álláskeresők ellátása és
a foglalkoztatást elősegítő támogatások iránti kérelem benyújtása nélkül veszi igénybe vagy olyan támogatás
érdekében veszi igénybe, amelynek nem feltétele az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel, vagy
vb) az a munkaadó, aki harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának engedélyezése
érdekében munkaerőigényt jelent be és közvetítést is kér,
w) kedvezményezett: az a támogatást igénylő, aki 2014–2020 közötti programozási időszakban az Európai Szociális
Alapból támogatásban részesül.”
Az Flt. 58. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában a)
„d) munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel az a személy rendelkezik, aki az Mt. alapján munkaviszonyt
létesíthet.”
Az Flt. 58. § (8) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„f ) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a kedvezményezett által az adatbázisba
történő adatrögzítés eljárásának, az adatszolgáltatás technikai feltételeit, továbbá az ellenőrzés szakmai tartalmát.”
Az Flt.
a)
27. § (1) bekezdésében az „ötéves” szövegrész helyébe a „hároméves”,
b)
30. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 25. § (1) bekezdésének c)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a 25. §
(1) bekezdésének d) pontjában”,
c)
56/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „8. § (5) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „8. § (6) bekezdés
b) pontjában”,
d)
58. § (5) bekezdés j) pontjában a „szolgáltatások összessége,” szövegrész helyébe a „szolgáltatás,”
szöveg lép.
Hatályát veszti az Flt.
a)
16/A. §-át megelőző a „Közhasznú munkavégzés támogatása” alcím címe,
b)
16/B. §-át megelőző a „Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása”
alcím címe,
c)
18/A. §-át megelőző „A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása” alcím címe,
d)
39. § (3) bekezdés a) pontjában az „a pályakezdők munkanélküli segélye, az előnyugdíj”, valamint az
„az álláskeresést ösztönző juttatás” szövegrész,
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e)
f)
g)

40. § (2) bekezdésében az „a PHARE, majd” szövegrész,
41. § (4) bekezdése,
58. § (8) bekezdés g) pontja.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 6/A. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti reprezentativitást 2014. március 31-ével, ezt követően minden harmadik év március
31-ével kell ismételten megállapítani.”
(2) A Kjt. 6/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a reprezentativitás kérdésében vita merül fel, az Mt. 289. §-ában meghatározott eljárásnak van
helye.”

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
3. §

(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 54. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő
jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább
3 évente köteles elvégezni. Az 56. §-ban meghatározottak a kockázatértékelésben rögzítésre kerülhetnek. Indokolt
esetnek kell tekinteni
a) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását,
b) minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók
egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-,
rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változást),
c) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben
bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés előfordulását, továbbá
d) ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.”
(2) Az Mvt. 64. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkabalesetet, a foglalkozási megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet be kell jelenteni, ki kell
vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a munkabaleset esetén – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában –
a munkáltató, foglalkozási megbetegedés és fokozott expozíció esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszternek az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott szerv
(személy) teljesíti.
(3) A munkáltató a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók bejelentése, kivizsgálása
és nyilvántartása során a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett következő személyes adatait
rögzíti: név (ideértve a születési nevet is), anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma), születési
hely és időpont, nem, állampolgárság, lakóhely (lakcím). A munkáltató esetében az adószámot kell feltüntetni,
amennyiben adószámmal nem rendelkezik, személyes adataként saját adóazonosító jelét is rögzítenie kell.”
(3) Az Mvt. 64. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A bejelentéssel, kivizsgálással és nyilvántartással kapcsolatos részletes előírásokat a munkabalesetek
tekintetében e törvény és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete, a foglalkozási megbetegedések
és a fokozott expozíciók tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek az egészségügyért felelős
miniszterrel egyetértésben kiadott rendelete határozza meg.”
(4) Az Mvt. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkabaleset, a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíció kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó
és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján a munkáltatónak intézkedéseket kell tenni
a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók megelőzésére.”
(5) Az Mvt. 81/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkavédelmi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a munkavédelmi hatóság vezetője által közzétett
ellenőrzési irányelv alapján végzi. Az irányelvet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában évenként az ellenőrzési időszakot megelőző 45 napig kell közzétenni.”
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(6) Az Mvt. 82/C. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A munkáltató saját maga munkavédelmi hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérelmezheti.”
(7) Az Mvt. 83/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan
a munkavédelmi ellenőrzés során az eljáró hatóság jogerős és végrehajtható határozata, a közigazgatási határozat
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozata jogsértést állapított meg és
munkavédelmi bírságot szabott ki. A nyilvántartás tartalmazza
a) a munkáltató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy munkáltató nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét;
b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát, jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának
időpontját;
c) a jogsértés megjelölését;
d) a munkavédelmi bírság tényét és mértékét;
e) a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a jogerős és végrehajtható bírósági határozat keltét és számát, jogerőre
emelkedésének napját, valamint azt, hogy a keresettel támadott közigazgatási határozattal összefüggésben
a bíróság milyen döntést hozott.”
(8) Az Mvt. 83/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkavédelmi hatóság a nyilvántartásban szereplő, illetve a nyilvántartásból a honlapon nyilvánosságra
hozott adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló jogerős határozat végrehajthatóvá válásának napjától, a közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős döntésének végrehajthatóvá válásától számított két év
elteltével törli.”
(9) Az Mvt. 84. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavédelmi hatóság felügyelője jogosult)
„c) a munkabaleseteket – kivéve a közúti közlekedéssel kapcsolatosakat – és a fokozott expozíciós eseteket
– a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve – kivizsgálni;”
(10) Az Mvt.
a)
1. § (1) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 54. § (6) bekezdésében, 54. §
(7) bekezdés i) pontjában, 56. §-ában, 58. § (2) bekezdésében és 62. §-ában a „munka-egészségügyi”
szövegrész helyébe a „munkaegészségügyi”,
b)
54. § (6) bekezdésében a „munkabiztonsági illetve” szövegrész helyébe a „munkabiztonsági és” szöveg,
c)
54. § (8) bekezdésében az „és ezzel egyidejűleg” szövegrész helyébe az „ , illetve”,
d)
84. § (1) bekezdés g) pontjában és a 87. § 11–12. pontjában a „készítmény” szövegrész helyébe a „keverék”,
e)
87. § 9. pontjában az „a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként)”
szövegrész helyébe az „az előzetesen letartóztatottként vagy elítéltként végzett munka”, az „a közigazgatási
határozat, a szabálysértési határozat alapján” szövegrész helyébe az „a szabálysértési eljárás során alkalmazott
közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka,”
szöveg lép.
(11) Hatályát veszti az Mvt. 69. §-ában a „magyar állampolgárságú” szövegrész.

4. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról
4. §

(1) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Batv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A bérgarancia-eljárás keretében)
„a) a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló
kiegyenlíthetetlen bértartozásából,”
(az e törvény által meghatározott összeg előlegezhető meg.)
(2) A Batv. 1. § (2) bekezdés b)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„b) kényszertörlési eljárás: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) VIII/A. fejezete szerinti eljárás;
c) gazdálkodó szervezet: a Cstv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt minden gazdálkodó szervezet, továbbá
minden olyan, valamely EGT tagállam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az a) vagy b) pontokban írottak
alapján felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt állhat;
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

d) bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet – mint munkáltatót –
terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony
megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. §-ának (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítés tartozás;
e) kölcsönbeadó: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés
b) pontjában és 215. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltató;
f ) kölcsönvevő: az Mt. 214. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott munkáltató;”
A Batv. 1. § (2) bekezdése a következő g)-h) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„g) felszámolási eljárás: a Cstv. szerinti felszámolási eljárás;
h) Bérgarancia biztos: a Ctv. 117/A. § (4) bekezdés szerinti személy.”
A Batv. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pénzügyi támogatás (a továbbiakban: támogatás) a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontja
előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozások fedezetéül is szolgál.”
A Batv. 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelékezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelem nem terjeszthető elő a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet olyan munkavállalója
tekintetében, aki]
„c) a felszámolónak vagy a felszámoló szervezet b) pontban meghatározott munkavállalójának a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója.”
A Batv. 2/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami foglalkoztatási szerv köteles a támogatást megállapítani, ha a gazdálkodó szervezet által benyújtott
kérelem az e törvényben foglaltaknak megfelel.”
A Batv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás iránti kérelmet a felszámolónak vagy meghatalmazottjának az állami foglalkoztatási szervhez
az 1. és 2. melléklet szerint, értelemszerűen kitöltött formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet
becsatolva írásban és elektronikus formában kell benyújtania. A kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag
elektronikus formában nyújthatók be. A munkaügyi központ a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak
megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja. A támogatás iránti kérelmet írásban egy
eredeti példányban kell benyújtani.”
A Batv. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra az az állami foglalkoztatási szerv illetékes, amelynek
területén a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye van.”
A Batv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A támogatás kamatmentes.
(2) A támogatás nyújtása esetén az állami foglalkoztatási szerv a kérelem átvételétől számított 15 napon belül
intézkedik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből
a) a 7. § (1) bekezdése szerint meghatározott bértartozás – a munkavállalót terhelő közterhekkel csökkentett –
összegének a munkavállaló részére történő kifizetéséről,
b) a munkavállalót terhelő közterheknek az állami adóhatóság – a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet
nevében a gazdálkodó szervezet adóazonosító jelének feltüntetésével – részére történő megfizetéséről, valamint
c) a munkabért – határozat vagy jogszabály alapján – terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő
kifizetéséről.
(3) Az állami foglalkoztatási szerv a (2) bekezdésben foglaltak teljesítéséről 5 munkanapon belül tájékoztatja
a felszámolót. Az állami foglalkoztatási szerv tájékoztatása alapján a felszámoló a tájékoztatás kézhezvételét követő
10 napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalókat az őket érintő kifizetésekről.”
A Batv. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § (1) Az 5. §-ban foglaltak nem érintik a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek mint foglalkoztatónak,
illetve a felszámolónak a társadalombiztosításról, valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályban meghatározott,
a társadalombiztosítási szervvel, az adóhatósággal szemben fennálló kötelezettségeit – így különösen
a munkavállalót megillető munkabérrel és annak közterheivel összefüggő bevallási és adatszolgáltatási
kötelezettségeket –, valamint a foglalkoztatottal szemben fennálló kötelezettségeit, és az annak elmulasztásából
eredő felelősségét.
(2) A felszámoló köteles az állami foglalkoztatási szerv részére az 5. § (2) bekezdésében meghatározott átutalás
teljesítéséhez szükséges adatokat az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezésre bocsátani. Az átutalás
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(14)
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elmulasztásáért, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítéséért a munkavállalóval szemben a felszámolót terheli
felelősség, ha annak oka a felszámoló mulasztása vagy nem a jogszabálynak megfelelő adatszolgáltatása.”
A Batv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek
a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül
jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett –
nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe.
Ha a gazdálkodó szervezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több
részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő,
– a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén – a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó
átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.”
A Batv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Azon munkavállalókkal szembeni bértartozást, akiknek a munkaviszonya az Mt. 63. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, továbbá azt a bértartozást, amely a gazdálkodó
szervezet jogutód nélküli megszűnésének időpontjában válik esedékessé, a felszámoló köteles rendelkezésre
álló fedezet hiányában – a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül – a felszámolási zárómérleg elkészítését
megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni. A bértartozás kifizetésére
az 5. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”
A Batv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a támogatás iránti kérelem
időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni. Ilyennek kell tekinteni,
ha az állami foglalkoztatási szerv az 5. § (2) bekezdésében meghatározott kifizetést – a felszámoló valóságnak nem
megfelelő adatszolgáltatása miatt – olyan munkavállaló részére is teljesíti, akinek nem állt fenn bértartozása vagy
a munkavállaló fennálló bértartozásánál nagyobb mértékű támogatási összeg került kifizetésre.”
A Batv. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A támogatás (1) bekezdés szerinti visszafizetésére pénzbeli teljesítés formájában kerülhet sor.”
A Batv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet az esedékesség lejártát követő 10 munkanapon belül kérelmet
nyújthat be az állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő támogatás iránt, ha a felszámoló a felszámolás
alatt álló kölcsönvevőnél foglalkoztatott munkavállaló után járó kölcsönzési díjat vagy az iskolaszövetkezet
szolgáltatásának fogadójánál foglalkoztatott iskolaszövetkezeti tag után járó díjat (a továbbiakban együtt:
szolgáltatási díj) a felszámolás kezdő időpontját követően – a felszámolás fedezetét jelentő bevételek hiánya
miatt – az esedékesség napján nem tudja megfizetni és tartozását elismeri. A tartozást elismerő nyilatkozat
munkavállalónként, illetve szövetkezeti tagonként tartalmazza az elmaradt szolgáltatási díjat. A tartozást elismerő
nyilatkozatot mellékelni kell a támogatás iránti kérelemhez.
(2) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet az (1) bekezdés szerinti kérelmet a magyarországi szokásos
munkavégzési hellyel rendelkező azon munkavállalója tekintetében terjesztheti elő, akire nézve nem áll fenn a 2. §
(2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kizáró ok.
(3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) bekezdés szerinti
kérelemben a kikölcsönzött, illetve átengedett munkavállaló részére járó munkabér összegét – egy felszámolási
eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét –
veheti figyelembe. Ha a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében
egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben
a bruttó átlagkereset mértéke eltérő – a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén – a jogosultság
szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt
kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló, illetve – iskolaszövetkezet
esetén – a szolgáltatást fogadóhoz átengedett tag részére járó munkabér megfizetésére fordíthatja vagy a kifizetett
munkabérre számolhatja el. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatás beérkezését követő három
munkanapon belül gondoskodik
a) a kölcsönzött munkavállalót, illetve szövetkezeti tagot terhelő közterhekkel csökkentett összegnek
a munkavállaló, illetve a szövetkezeti tag részére történő kifizetéséről,
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(17)

(18)
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b) a munkavállalót, illetve a szövetkezeti tagot terhelő közterheknek az illetékes szervek részére történő
megfizetéséről.
(5) Ha a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátásától számítva
a következő bérfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés a következő bérfizetési napon
történik.
(6) A támogatás felhasználásáról a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a kifizetést követő 15 napon belül az állami
foglalkoztatási szervnek beszámolót készít.
(7) E § alkalmazásában:
a) munkabér: a kölcsönbeadót, illetve az iskolaszövetkezetet terhelő munkabér, ideértve a betegszabadság
időtartamára járó térítést is,
b) kölcsönzési díj: az az ellenérték, amelynek fejében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban
álló munkavállalót munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi,
c) szolgáltatási díj: az az ellenérték, amelynek fejében az iskolaszövetkezet a szolgáltatását igénybe vevő részére
– a vele munkaviszonyban álló tagja által történő munkavégzés útján – szolgáltatást nyújt.”
A Batv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj,
szolgáltatási díj vagy annak egy része a felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül,
a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatást vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami
foglalkoztatási szerv részére a megtérítést követő 8 napon belül visszafizeti.”
A Batv. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Az e törvényben meghatározott jogok és kötelezettségek tekintetében a Bérgarancia biztost, valamint
a kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet munkavállalóját ugyanazok a jogok illetik meg, illetve
kötelezettségek terhelik, mint a felszámolót, illetőleg felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet munkavállalóját.”
A Batv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet 11. § (1) bekezdés szerinti kérelme az e törvényben
foglaltaknak megfelel, az állami foglalkoztatási szerv a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet részére a 11. §
(1) bekezdésben meghatározott támogatást megállapítja és a kérelem átvételétől számított 15 napon belül
intézkedik annak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet
pénzforgalmi számlájára történő átutalásáról.
(2) A 11. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás nyújtására az 1. § (1) bekezdésének b) és c) pontját,
(4)–(5) bekezdését, a 4. §-t, az 5. § (1) bekezdését, valamint a 8. § (1) bekezdését alkalmazni kell.
(3) A 11. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a kölcsönbeadónak, illetve az iskola-szövetkezetnek a 3. és 4. melléklet
szerint kitöltött formanyomtatványon, írásban és elektronikus formában kell benyújtania. A kérelem mellékletét
képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. A munkaügyi központ a nyilatkozatokat
elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.
A támogatás iránti kérelmet írásban egy eredeti példányban kell benyújtani.”
A Batv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv az e törvény szerint nyújtandó támogatás kifizetése érdekében
a következő adatokat kezeli és tartja nyilván:
a) a gazdálkodó szervezet adatai (név, székhely, adóazonosító jel/adószám, KSH azonosító szám, a tevékenység
megkezdésének időpontja, a felszámolás kezdő időpontja),
b) a felszámoló adatai (név, székhely, telefonszám, KSH azonosító szám),
c) a felszámolóbiztos adatai (név, cím, telefonszám),
d) a munkavállaló adatai [természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, lakóhely (tartózkodási hely),
Társadalombiztosítási Azonosító Jel, adóazonosító jel, bankszámlaszám, számlatulajdonos neve, számlavezető
hitelintézet, számlaszám],
e) a kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, pénzforgalmi számlaszám,
számlavezető hitelintézet, tevékenység megkezdésének időpontja),
f ) kölcsönvevő/szolgáltatást igénybevevő adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, pénzforgalmi számlaszám,
számlavezető hitelintézet, tevékenység megkezdésének időpontja, felszámolás kezdő időpontja).
(2) Az adatbázisban rögzített adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra
– személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatok a felszámolási és a kényszertörlési eljárás befejezését követő öt évig kezelhetők.”
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(20)
(21)
(22)
(23)

80517

A Batv. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.
A Batv. 2. számú melléklete helyébe e törvény 2. melléklete lép.
A Batv. 3. számú melléklete helyébe e törvény 3. melléklete lép.
A Batv. 4. számú melléklete helyébe e törvény 4. melléklete lép.

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
5. §

(1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 2/A. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkaügyi hatóság az ellenőrzési tevékenységét e törvény szerinti szempontok alapján a munkaügyi hatóság
vezetője által megállapított, és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos
lapjában évenként, az ellenőrzési időszakot megelőző 45 napig közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi.”
(2) A Met. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A foglalkoztató saját maga munkaügyi hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérelmezheti.”
(3) A Met. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felügyelő az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során a következő intézkedésekkel élhet:)
„a) megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a 3. § (1) bekezdés a) pontjának első
és második fordulata, továbbá b), e), f ), i), k) és s) pontjai esetében a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható
fenn, és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható. Ha a további foglalkoztatás megtiltására azért került sor,
mert a foglalkoztató megsértette a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok
alakszerűségére vagy a jogviszony bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket, a felügyelő az eltiltás időtartamára
kötelezi a munkáltatót az Mt. 146. § (1) bekezdése szerinti díjazásnak a munkavállaló részére történő megfizetésére,”
(4) A Met. 7. § (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 6. § (1) bekezdés b), g), h) és j) pontjában meghatározott jogkövetkezmény, valamint munkaügyi bírság
egyidejű alkalmazása esetén a határozatokat egybe kell foglalni.”
(5) A Met. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak ellenőrzése során a munkaügyi hatóság azt állapítja meg,
hogy a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya
nélkül foglalkoztat, kötelezni kell a központi költségvetésbe történő befizetésre a (2)–(7) bekezdésben foglaltak
szerint. A kötelezettség a foglalkoztatót minden olyan általa foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár
tekintetében terheli, akire nézve az engedély vagy EU Kék Kártya nélkül történő foglalkoztatást megállapították.”
(6) A Met. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására érvényes tartózkodási engedély vagy kereső
tevékenység folytatására jogosító engedély hiányában került sor, és az ellenőrzés megállapítja annak
valószínűségét, hogy
a) a jogsértés súlyosságára tekintettel a jogsértés során igénybe vett létesítmények átmeneti vagy végleges
bezárása, illetve a szóban forgó gazdasági tevékenység végzésére kiadott engedély ideiglenes vagy végleges
visszavonása lehet indokolt, vagy
b) a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása vagy magyarországi tartózkodása a közrendet,
a közbiztonságot, a nemzetbiztonságot veszélyeztetheti, vagy közegészségügyi, járványügyi szempontból veszéllyel
járhat,
a munkaügyi hatóság a szükséges intézkedések megtétele céljából megkeresi a hatáskörrel rendelkező hatóságot.”
(7) A Met. 8/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
jogorvoslati eljárásait a következő eltérésekkel kell alkalmazni:)
„b) a 7. § (8) bekezdés alapján egybefoglalt határozat valamely rendelkezésének hatályon kívül helyezése esetén
a bíróság a munkaügyi bírság összegét a hatályon kívül helyezett rendelkezésre tekintettel változtathatja meg,”
(8) A Met. 8/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaügyi hatóság a nyilvántartásban szereplő, illetve a nyilvántartásból a honlapon nyilvánosságra hozott
adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló határozat jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának napjától,
a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatától számított
két év elteltével törli.”
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6. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
(2) Az 1. § (5) és (6), (8)–(10), (17), (21), (24) és (27) bekezdése, a 2. §, 4. § (5)–(16), valamint (18)–(23) bekezdése
2014. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. § (2)–(4) bekezdése 2014. január 2-án lép hatályba.
(4) A 4. § (1)–(4) bekezdései, valamint (17) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CLXXIX. törvényhez
„1. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

KÉRELEM
a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatásról
I.		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A gazdálkodó szervezet adatai:
Neve:
KSH azonosító száma:
Adószáma/adóazonosító jele
Székhelye:
A tevékenység megkezdésének időpontja: .............. év hó ................. nap
A felszámolás kezdő időpontja: .............. év hó ................. nap
A kérelem alapjaként szereplő bérkifizetés napja: .............. év hó ................. nap
A 7. pont szerinti napra a törvény 7. §-a (1), illetve (2) bekezdése szerint kimutatott – a törvény 2. melléklete
C) táblázat Összesen sor 3. oszlopában szereplő – összeg: Ft
9. A bérfizetés napján és az azt követően – a kérelem benyújtásáig – rendelkezésre álló saját forrás összege: ................. Ft
10. Az igényelt támogatás (a 8-ból a 7. levonása utáni) összege: ................. Ft

II.		
1.
		
2.
3.

A felszámoló adatai:
Neve, címe, telefonszáma:
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma:
KSH azonosító száma:
Székhelye:

III.		Nyilatkozat:
1. A kérelem a törvény 7. §-a (1) bekezdésén vagy (2) bekezdésén alapul.
2. Amennyiben a kérelem a 7. § (2) bekezdésén alapul, akkor nyilatkozom, hogy
a)
a kérelemmel érintett munkabértartozás nem tartalmaz állásidőre járó díjazást, o
b)
a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követő hat hónap alatt – ismételt kérelem esetén
az első, 7. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig – várhatóan elősegíti
a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaerőállománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt): o
Igen, mert:
Nem, mert:
c)
az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási keret
felhasználása megtörtént. o
3. Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek.
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IV.		 A kérelem mellékletei:
1. A felszámolást elrendelő jogerős végzés másolata
2. A III. 2. b) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek (amennyiben szükséges)
Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap
		
		

...............................................................
(a felszámoló cégszerű aláírása)

Megjegyzés: az I. pont 6. sorába a 2. melléklet címében szerepeltetett dátumot kell beírni.”

2. melléklet a 2013. évi CLXXIX. törvényhez
„2. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

ADATLAP
a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás számításához
(A........... év........................ hó.........-i bérfizetési napon – a gazdálkodó szervezetnél – fennálló adatok alapján)
1. A támogatási igénnyel érintett munkavállaló(k) megfelel(nek)-e az alábbi szempontok valamelyikének:
a)
A gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja (részvényese),
b)
A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője,
c)
Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló,
d)
Az előző pontokban [a)–c)] említett személyek közeli hozzátartozója {Ptk. 685. § b) pont}, élettársa,
e)
Az adós ingyenes szerződései alapján kedvezményezett személy
igen

o

nem	  o

részben o

Amennyiben igen/részben a válasz, akkor azon személyek felsorolása a szempont megjelölésével:
Az érintett munkavállalónak
az Adatlap A) táblázatában megjelölt
sorszáma

Munkavállaló neve

Szempont megjelölése
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A) Munkavállaló azonosító adatai:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sor-

Neve

Születési neve

Anyja neve

Születési

Születési ideje

Társadalom-biztosítási

Adóazonosító jele

Bankszámlaszáma

Lakcíme

szám1

helye

azonosító jele

9.1

9.2

9.3

Számlatulajdonos neve

Számlavezető bank

Számlaszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A sorszámozás a B) és C) táblázatban az Adatlapon az A) táblázatban azonosított munkavállalóra vonatkozik.
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1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sor-

Munka-

Munka-

Munka-

Munka-

Munka-

Munka-

Munkavállaló bruttó bérét terhelő letiltások

Munkavállaló

szám

vállaló

vállaló

vállaló

vállaló

vállaló

vállaló

nettó bére

bruttó

bruttó bérét

bruttó bérét

bruttó bérét

bruttó bérét

bruttó bérét

(FT)

bére

terhelő

terhelő

terhelő

terhelő

terhelő

(FT)

személyi

nyugdíj-

természet-

pénzbeli

munkaerő-

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

egészség-

piaci járulék

Kedvez-

Kedvez-

Letiltás

Letiltás

jogcíme

összege

jövedelem-

járulék

beni egészség-

adó összege

összege

biztosítási

biztosítási járulék

összege

ményezett

ményezett

(Ft)

(Ft)

járulék

összege

(Ft)

neve

bank-

összege

(Ft)

(Ft)

számlaszáma

(FT)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 185. szám

B) Munkavállaló elmaradt bérére vonatkozó adatok (a munkavállaló bruttó bérének összegén a bér- és végkielégítés-tartozás együttes összegét kell érteni):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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C) Munkavállaló elmaradt bérének a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összegére vonatkozó adatok:
1.

2.

3.

4.

Sor-

A munkavállaló

A törvény

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összegéből a törvény 2. számú melléklete B) táblázatára tekintettel fizetendő

szám

után az adott

2. számú melléklete

felszámolási eljárásban

B) táblázatának

4.1

4.2

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

korábban kapott

2. oszlopában

személyi

nyugdíj-

természetbeni

pénzbeli

munkaerő-

letiltásokra vonatkozó adatok

Munkavállaló

támogatás összege

megjelölt tartozás

jövedelem-

járulék

egészség-

egészség-

piaci járulék

nettó bére

(Ft)

Nemzeti

adó

összege

biztosítási

biztosítási

összege

(FT)

Foglalkoztatási

összege

(Ft)

járulék

járulék

(Ft)

(Ft)

összege

összege

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

(Ft)

(Ft)

Kedvez-

Kedvez-

Letiltás

Letiltás

jogcíme

összege

2.1

2.2

Alap

a törvény

a törvény

bérgarancia

7. §

7. §

alaprészéből

ményezett

ményezett

(1) be-

(2) be-

igényelhető

neve

bankszámla-

kezdése

kezdése

összege

alapján

alapján

(Ft)

(FT)

száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Öszszesen:

Oldalszám összesen: ......................
Kelt: .............................. hely, ............. év................... hó........... nap.........
		
		

.................................................................
(a felszámoló cégszerű aláírása)”
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Megjegyzés:
–
a törvény 7. §-a (1) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a törvény 2. melléklet C) táblázatának 2.1. és 3. oszlopában feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem haladhatja meg a tárgyévet
megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét,
–
a törvény 7. §-a (2) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a törvény 2. melléklet C) táblázatának 2.2. és 3. oszlopában feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem haladhatja meg a tárgyévet
megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének kétszeresét,
–
az 3. oszlop „Összesen” sorának adata szerepelhet az 1. melléklet 8. sorában.
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3. melléklet a 2013. évi CLXXIX. törvényhez
„3. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

KÉRELEM
a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja megfizetésének elmaradása miatt igényelhető
támogatásról
I.		 A kölcsönbeadó (ideértve az iskola szövetkezetet is) adatai:
1. Neve: ............................................................................................................................................................................................................................
2. KSH azonosító száma: ............................................................................................................................................................................................
3. Székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
		........................................................................................................................................................................................................................................
4. A tevékenység megkezdésének időpontja: ........... év ......................... hó ........... nap
5. pénzforgalmi számlaszáma:
6. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe:
7. A kérelem alapjaként szereplő bérkifizetés napja: ......... év ................... hó ......... nap
8. A bérfizetés napján és az azt követően – a kérelem benyújtásáig – a törvény 4. mellékletében megjelölt
munkavállalók munkabérére fordított saját forrás összege: ................................... Ft
9. Az igényelt támogatás összege: .................................. Ft
II.		 A kölcsönvevő adatai:
1. Neve: ............................................................................................................................................................................................................................
2. KSH azonosító száma: ...........................................................................................................................................................................................
3. Székhelye: .................................................................................................................................................................................................................
		.......................................................................................................................................................................................................................................
4. A tevékenység megkezdésének időpontja: ...................... év .................................................................................... hó .................. nap
5. pénzforgalmi számlaszáma:
6. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe:
7. A felszámolás kezdő időpontja: ........................ év .......................................................................................... hó .................... nap
III.		 A kölcsönvevő felszámolójának adatai:
1. Neve, címe, telefonszáma: ...................................................................................................................................................................................
		........................................................................................................................................................................................................................................
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma: ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
2. KSH azonosító száma: ............................................................................................................................................................................................
3. Székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap
		
		

.....................................................................
a kölcsönbe adó cégszerű aláírása”
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4. melléklet a 2013. évi CLXXIX. törvényhez
„4. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

ADATLAP
a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja megfizetésének elmaradása miatt igényelhető
támogatás számításához
(A ........... év ........................ hó .........-i bérfizetési napon – a kölcsönbeadónál – fennálló adatok alapján)
Sor-

1.

2.

2.

3.

4.

szám

Kölcsönzött

A kölcsönzés időszaka

Társadalombiztosítási

A szolgáltatási

A támogatásnak

azonosító jel

díjnak a bértartozás

a Nemzeti

fedezésére szolgáló

Foglalkoztatási

összege

Alap bérgarancia

munkavállaló neve

alaprészéből
igényelhető összege

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Összesen:
Kelt: .............................. hely, ....... év ................... hó .... nap
		
.......................................................................
		
(a kölcsönbeadó cégszerű aláírása)
Melléklet:
−
A felszámoló 12. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatása.
−
A felszámoló 11. § (1) bekezdése szerinti tartozás elismerése.”

2013. évi CLXXX. törvény
a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról*

1. §		
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 28. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a tagjai sorából a küldöttek együttes ülésen elnökséget, ennek tagjai közül
elnököt és alelnököt választ. Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő a főtitkár, akit a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
pályázat alapján választ meg. A főtitkár hivatalba lépéséhez a miniszter előzetes jóváhagyása szükséges. A főtitkár
csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet, akinek egyebekben a hegybíróval azonos
személyi feltételekkel kell rendelkeznie. A főtitkár felett a munkáltatói jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának
elnöke gyakorolja.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el.

80525

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 185. szám

2. §		
A Hktv. 38. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jogszabályban foglalt feladatai ellátása érdekében informatikai rendszert
működtet, melynek során jogosult a hegyközségi tagok és az adatszolgáltatásra kötelezettek személyes adatainak
kezelésére. Az adatokhoz a hegybírók, a főtitkár, valamint a közigazgatási hatósági ügyben eljáró tisztségviselő
számára a hozzáférést biztosítani kell.
(4) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az általa kezelt adatokból jogszabályban meghatározott tartalommal és módon
köteles adatot szolgáltatni – ideértve a hegyközségi tagok és az adatszolgáltatásra kötelezettek személyes adatait
is – a borászati hatóságnak.”
3. §		
A Hktv. a következő 26/A. alcímmel és 45/A. §-sal egészül ki:

„26/A. Adatkezelési rendelkezések
45/A. § (1) A hegyközség jogosult kezelni
a) természetes személy tagja, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett természetes személyek
aa) nevét,
ab) lakcímét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) anyja nevét,
ae) adóazonosító jelét vagy adószámát,
af ) ügyfél-azonosító számát;
b) jogi személy tagja, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett jogi személyek
ba) cégnevét,
bb) székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét,
bc) cégjegyzékszámát,
bd) statisztikai azonosítóját,
be) adószámát,
bf ) ügyfél-azonosító számát,
bg) képviselőjének nevét, lakcímét.
(2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jogosult kezelni a hegyközségek tagjainak, valamint a jogszabály alapján
adatszolgáltatásra kötelezett személyek (1) bekezdésben meghatározott adatait.
(3) A hegyközség az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a tagjai tagsági jogainak és kötelezettségeinek
teljesítésével összefüggésben jogosult kezelni.
(4) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a hegybíró, valamint a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa főtitkárának hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárással összefüggésben jogosult kezelni.
(5) A hegyközség, illetve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az általa kezelt (1) bekezdés szerinti adatokat csak
a borászati hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv
részére adhatja át.
(6) A hegyközség az (1) bekezdés szerinti adatokat a hegyközségi tag tagsági jogviszonya megszűnésének évét követő
ötödik év végéig jogosult kezelni.”
4. §		
E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CLXXXI. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről*

1. §

(1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(a továbbiakban: Hatóság) 2014. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 32 432,8 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázharminckettőmillió-nyolcszázezer
forintban,
b)
bevételi főösszegét 32 432,8 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázharminckettőmillió-nyolcszázezer
forintban hagyja jóvá.
(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2014. évi zárszámadás
jóváhagyásakor dönt a 2014. évi költségvetés során képződött maradvány felhasználásáról.

2. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban:
Médiatanács) 2014. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió- kilencszázezer forintban,
b)
bevételi főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forintban,
c)
a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi kiadási előirányzatát 1528,1 M Ft-ban, azaz
egymilliárd-ötszázhuszonnyolcmillió-egyszázezer forintban,
d)
a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi bevételi előirányzatát 1528,1 M Ft-ban, azaz
egymilliárd-ötszázhuszonnyolcmillió-egyszázezer forintban hagyja jóvá.
(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint
a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény
1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi
főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat
részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. §		
A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen
belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.
4. §		
A Médiatanács a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerint zárszámadási
törvényjavaslatot készít, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap)
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2015. május 31-ig
terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.
5. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.
(2) Az Országgyűlés az Alap 2014. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 77 945,4 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázezer
forintban,
b)
bevételi főösszegét 77 945,4 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázezer
forintban hagyja jóvá.

6. §		
A digitális műsorterjesztés fejlesztésére és a digitális átállás költségeire az Alapban elkülönített forrást e célra vagy
az Mttv. 136. § (1) bekezdés szerinti támogatási tevékenységek ellátásának finanszírozására lehet felhasználni
a Médiatanács döntésében foglaltak szerint.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el.
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7. §		
Ez a törvény 2014. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi költségvetésének kiadási oldala
adatok millió Ft-ban
Előirányzat

Előirányzat neve

száma

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

6 311,2

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 704,0

3.

Dologi kiadások

4 802,4

4.

Általános forgalmi adó (ÁFA)

5 369,0

5.

Felhalmozási kiadások

2 362,6

6.

Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja

637,5

7.

Pénzeszköz átadás

500,0

8.

Lakástámogatási kölcsön

8,0

9.

Következő évek működési tartaléka

5 746,8

10.

Tárgyévi működési tartalék

4 991,3

Összesen:

32 432,8

A Médiatanács 2014. évi működési költségvetésének kiadási oldala
adatok millió Ft-ban
Előirányzat

Előirányzat neve

száma

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

82,1

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22,1

3.

Dologi kiadások

45,7

4.

Pénzeszköz átadások

24,0

Összesen:

173,9

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi kiadási előirányzat
adatok millió Ft-ban
Előirányzat

Előirányzat neve

száma

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

2.

Frekvencia pályázati díj

1 007,0
5,0

3.

Támogatási pályázati díj

70,0

4.

Kötbér és bírság

5.

Késedelmi kamat

2,5

6.

Bankköltség kifizetése

1,5

7.

ÁFA

Összesen:

150,0

292,1
1 528,1
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2. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi költségvetésének bevételi oldala
adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma

Előirányzat neve

1.

Igazgatási szolgáltatási díj

2.

Koncessziós és blokkpályázati frekvencia díjak

Előirányzat összege

238,8
6 852,4

3.

UMTS pályázati frekvencia díjak

2 193,8

4.

Egyéb frekvencia díjak

2 838,0

5.

Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból

6 132,0

6.

Azonosítók használati díja

2 450,0
2 282,0

7.

Felügyeleti díj

8.

Bírság

9.

Intézményi sajátos és egyéb bevételek

1 490,0

10.

Általános forgalmi adó bevételek

5 536,9

11.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

12.

Kölcsönök visszatérülése

13.

Pénzeszköz átvétel

150,0

40,5
4,0
2 224,4

Összesen:

32 432,8

A Médiatanács 2014. évi működési költségvetésének bevételi oldala
adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma

1.

Előirányzat neve

Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján

Összesen:

Előirányzat összege

173,9
173,9

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi bevételi előirányzat
adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

2.

Frekvencia pályázati díj

5,0

3.

Támogatási pályázati díj

70,0

4.

Kötbér és bírság

5.

Késedelmi kamat

2,5

6.

Bankköltség térítése

1,5

7.

ÁFA

Összesen:

1 007,0

150,0

292,1
1 528,1
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3. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez

3. melléklet a 2013. évi ……… törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2014. évi költségvetése

A M édiaszolgáltatás-tám ogató és Vagyonkezelő Alap 2014. évi költségvetése
adatok millió forintban
Előirányzat
száma
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

Előirányzat neve

Előirányzat összege

közszolgálati hozzájárulás
médiaszolgáltatási díj
MTM-SBS Televízió Zrt.
Magyar RTL Televízió Zrt.
1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.)
2. sz. keresk. rádiós jogosultság
nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok
pályázati díjak (támogatási, frekvencia)
médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat
Önkéntes befizetések
Forrás 216. (6)
Egyéb céltámogatások
Finanszírozott áfa visszatérítése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek
ebből alszámla kamat és visszafizetendő támogatás bevétel
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK
Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2012. december 31.)

70 478,0
1 007,0

75,0
152,5
219,7
71 932,2
4 650,7
103,0
76 582,9
1 362,5

ÖSSZES BEVÉTEL

77 945,4

25,0
25,0
457,0
0,0
500,0

adatok millió forintban
Előirányzat
száma
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4.1
4.2

Előirányzat neve

Előirányzat összege

továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás
Médiatanács
Médiatanács hivatali szervezete
Közszolgálati Közalapítvány
céltámogatások
közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati
Közalapítványnak
Magyar Televízió Zrt.
Duna Televízió Zrt.
Magyar Rádió Zrt.
Magyar Távirati Iroda Zrt.
MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének
kiadásai
Tárgyévi működési kiadások
Előző évekről áthúzódó kiadások
Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)
MTVA Digitalizációs Műhely Kft.
Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány
a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA
médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások
Szerzői jogdíj (must carry)
Egyéb céltámogatások felhasználása
Forrás 216. (6) felhasználása
MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb püi ráfordítások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 630,7

901,4
298,1
55,0
0,0
1,5
238,0
219,7
4 954,5
73 233,1

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés)
ÖSSZES KIADÁS

4 712,3
77 945,4

2 700,0

173,9
2 224,4
232,4

2 000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
59 234,2

58 649,2
585,0

6
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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
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. Értelmező rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1.
arculati elemek: a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések
értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein feltüntetett, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági
rendelet VI. melléklet 3. pont 3.1. alpontja szerinti „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki
területekbe beruházó Európa” szlogen, az Európai Unió zászlaja, valamint a Darányi Ignác Terv logó és az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program logója;
2.
bővítés: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 17. pontja szerint meghatározott fogalom;
3.
egyéb szolgáltatás: a 7. pontban foglaltakon kívül a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások, továbbá
bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi célú szolgáltatások;
4.
ellátási körzet: az Szt. 60. § (3) bekezdése szerint meghatározott terület;
5.
építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 2. § 8. pontja szerint meghatározott fogalom;
6.
épület: az Étv. 2. § 10. pontja szerint meghatározott fogalom;
7.
falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-ában és az Szt. 60. §-ában
meghatározott szolgáltatások összessége;
8.
felújítás: az OTÉK 1. számú melléklet 36. pontja szerint meghatározott fogalom;
9.
Irányító Hatóság: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK tanácsi
rendelet) 74. cikke alapján felállított, a vidékfejlesztési program irányításért felelős szerv;
10.
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése: az 1. és a 2. melléklet szerinti földrajzi területen, egy adott
településen vagy együttműködő települések, illetve tanyás térségek területén közlekedési szolgáltatás
fejlesztése gépjármű beszerzés megvalósításával;
11.
korszerűsítés: az OTÉK 1. számú melléklet 63. pontja szerint meghatározott fogalom;
12.
közművelődési program: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 1. számú melléklete r) pontjában meghatározott,
az ügyfél által megvalósuló közművelődési tevékenység;
13.
MNVH tájékoztatás: hazai és európai uniós vidékfejlesztéssel, valamint a 2014–2020. közötti időszak
vidékfejlesztési tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos információk közvetítése;
14.
nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági
társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként nyilvántartásba vett és működő
szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti
szervezetet;
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többfunkciós szolgáltató központ: a 7. § (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatások együttesének
megvalósítására létrehozott építmény, épület;
16.
ügyfél: az 1. és 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,
továbbá az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti településen székhellyel vagy
telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, amely beruházást valósít meg
az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti település külterületén.
E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.)
foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.
E rendelet vonatkozásában nem alkalmazandóak a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. §
(2) és (3) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés b) pontjában, 16/B. § (2) bekezdésében, 17. §
(2)–(4) bekezdésében, 23. § (1) bekezdés b) pontjában, 24. §-ában, 25. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés b) és
h)–i) pontjában, 28. § (3) bekezdésében, 30/A. §-ában, a 33. § (4) bekezdésében, valamint a 35. § (5) bekezdésében
foglalt rendelkezések.
A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre
emelkedésétől számított öt évig áll fenn.
A Vhr. 35. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 14. § (3) bekezdésében foglalt határidőig, valamint
a 14. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén a megvalósítási határidőig az ügyfél teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy az intézkedésben való jogosulatlan
részvétel jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a támogatás egészéről lemond.
A 2. § (4) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem alkalmazandó a Vhr. 29. § (3) és (4) bekezdése, a 29. § (8) és
(9) bekezdése, valamint a 29. § (11) bekezdése.
15.

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

2. Támogatás igénybevételének feltételei
2. §

(1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe:
a)
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
(a továbbiakban: 1. célterület)
aa)
új gépjármű beszerzésére új szolgáltatás létrehozása, vagy már működő szolgáltatás kapcsán;
ab)
a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott – gépjármű
típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések
beszerzésére;
ac)
arculati elemek elhelyezésére;
b)
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
(a továbbiakban: 2. célterület)
ba)
új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
bb)
a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott – gépjármű
típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;
bc)
arculati elemek elhelyezésére;
c)
többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán (a továbbiakban: 3. célterület)
ca)
a megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére;
cb)
a megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó, a 4. melléklet II. pontjában meghatározott
kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére;
cc)
a megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az 5. mellékletben
meghatározott eszközök beszerzésére;
d)
hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása kapcsán (a továbbiakban: 4. célterület)
da)
a megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére;
db)
a megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó, a 4. melléklet II. pontjában meghatározott
kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére;
dc)
a megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a 6. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott eszközök beszerzésére.
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(2) Az (1) bekezdés a) pont ab)–ac) alpontjában meghatározottak beszerzése kizárólag az (1) bekezdés a) pont
aa) alpontjában meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető.
(3) Az (1) bekezdés b) pont bb)–bc) alpontjában meghatározottak beszerzése kizárólag az (1) bekezdés b) pont
ba) pontjában meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető.
(4) A beszerzendő gépjárműnek a Gépkatalógus részét képező „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusban (a továbbiakban: gépjármű katalógus) meghatározott típusú
gépjárműnek kell lennie.
(5) Ha a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat olyan gépjárműre vonatkozik, amely a gépjármű katalógusban
nem szerepel, azonban a 3. melléklet szerinti előírásoknak megfelel, azt úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű
katalógusban szerepelt volna.
(6) A beszerzendő gépjárműnek rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő, kötelezően
beépítendő, a 3. mellékletben meghatározott kiegészítő eszközökkel és műszaki paraméterekkel.
3. §

(1) Támogatás kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő település külterületén
megvalósuló fejlesztéshez vehető igénybe.
(2) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31-éig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem
legkésőbb 2015. január 31-éig nyújtható be.
(3) Költségvetési szervek esetében az EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás
számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
(4) Nem vehető igénybe támogatás a 3. célterületre azon a településen, amely megvalósítási helyként szerepel
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján helyt adó vagy részben helyt
adó támogatási határozattal rendelkező ügyfél támogatási kérelmében, kivéve, ha e rendelet hatálybalépését
megelőzően az ügyfél támogatásról lemondó nyilatkozatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).
(5) Az 1. és 2. célterületre nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (a továbbiakban: EMVA) beszerzett gépjárművek vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn.
(6) Amennyiben az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor az (5) bekezdéstől eltérően azon
ellátási körzet fejlesztésére nem vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében, ahol az EMVA-ból beszerzett
gépjárművek vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn.
(7) A 3. célterület esetén a 7. § (7) bekezdésében foglalt, könyvtári szolgáltatás abban az esetben végezhető,
amennyiben az ügyfél
a)
a megyei könyvtár és az illetékességéhez tartozó települési önkormányzat között kötött kistelepülési
megállapodás (a továbbiakban: kistelepülési megállapodás) alapján – a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet szerint – a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja,
azaz kistelepülési megállapodással rendelkezik, vagy szándéknyilatkozatban vállalja, hogy erre vonatkozó
kistelepülési megállapodást köt a területileg illetékes megyei könyvtárral, és a kistelepülési megállapodást
legkésőbb az első kifizetési kérelemmel együtt benyújtja,
b)
a 2. melléklet szerinti település külterületén fiókkönyvtári ellátást üzemeltet, amely esetben szükséges
a városi könyvtár által, a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) rögzíti a működési
feltételeket, és az SZMSZ benyújtása a támogatási kérelemhez, vagy
c)
nyilvános könyvtári ellátást biztosít, és az alapító okiratot vagy SZMSZ-t a támogatási kérelemmel egyidejűleg
benyújtja.
(8) A 3. célterület esetében támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási
időszak kezdő napját megelőzően érvényes regisztrációval rendelkezik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban.
(9) Nonprofit szervezet abban az esetben igényelhet támogatást, amennyiben a támogatási kérelem mellékleteként
benyújtott egységes szerkezetű létesítő okirata tartalmazza a fejleszteni kívánt tevékenységet.
(10) Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatási kérelem
benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az Országos Polgárőr Szövetség tagja.
(11) E rendelet alapján a 3. és 4. célterületre az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha
a)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet;
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b)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) FVM rendelet;
c)
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános
szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 2. § e) és f ) pontjában meghatározott jogcímek;
d)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
102/2012. (X. 1.) VM rendelet; vagy
e)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
103/2012. (X. 1.) VM rendelet
keretében benyújtott támogatási határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz
kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta.
(12) Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (11) bekezdés szerinti jogcímekhez kapcsolódóan
benyújtott támogatási kérelme vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása
van folyamatban.
(13) E rendelet keretében a LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező egyesület nem jogosult támogatás
igénybevételére.
(14) Amennyiben az 1. mellékletben szereplő település a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában városi
ranggal rendelkezik, a megvalósítandó fejlesztés nem támogatható.
4. §

(1) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a 3. és 4. célterület vonatkozásában a helyben biztosítandó
közfeladatok keretében gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékelvezető-rendszer,
tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi
szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére, létrehozására.
(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a 3. és 4. célterület vonatkozásában a megvalósulási
helyszín azon részének felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, valamint eszköz és technológia fejlesztésére,
létrehozására, amely az alábbi feladatok és közigazgatási funkciók ellátására szolgál:
a)
az egészséges ivóvízzel való ellátásra,
b)
az óvodai ellátásra és az általános iskolai oktatásra és nevelésre,
c)
az egészségügyi alapellátásra és a szociális ellátásra,
d)
a közvilágításra,
e)
a helyi közutak és tartozékaik fenntartására,
f)
a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon,
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken gépjárművel történő várakozás, parkolás biztosítására,
valamint
g)
a nemzetiségek jogainak érvényesülését szolgáló, valamint az (1) bekezdésben meghatározott, kötelezően
biztosítandó feladatok ellátására.

3. Támogatás mértéke, elszámolható kiadások
5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az összes elszámolható
kiadás 100 százaléka.
(2) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatási határozattal jóváhagyható összes
elszámolható kiadás összege nem éri el a nettó 1 000 000 forintot.
(3) Egy támogatási kérelem keretében az 1. és 2. célterület vonatkozásában a támogatás alapját képező elszámolható
nettó kiadások összege
a)
személygépkocsi esetében legfeljebb 3 500 000 forint;
b)
terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
c)
mikrobusz esetében legfeljebb 10 000 000 forint.
(4) A 3. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege ügyfelenként
a)
legfeljebb 25 000 000 forint, ha az ügyfél kizárólag a 7. § (2) bekezdésében;
b)
legfeljebb 30 000 000 forint, ha a 7. § (2) és (7) bekezdésében
előírtakat teljesíti.
(5) A 4. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege ügyfelenként legfeljebb
25 000 000 forint.

80534

6. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 185. szám

(1) Elszámolható kiadásnak minősül:
a)
az 1. és 2. célterület esetében
aa)
a támogatott célt szolgáló gépjármű beszerzési értéke;
ab)
a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;
ac)
a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;
ad)
beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége;
ae)
a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;
af )
arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek;
b)
a 3. célterület esetében
ba)
a 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cb) alpontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó, a 4. melléklet
szerinti elszámolható kiadások;
bb)
a 2. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó, az 5. melléklete
szerinti elszámolható kiadások;
bc)
a Vhr. 31. § (1) bekezdése szerinti egyéb elszámolható kiadások;
c)
a 4. célterületen belül az elszámolható kiadások a 4. mellékletben foglaltakon túl
ca)
a kennel, box kialakításához, korszerűsítéséhez,
cb)
a kerítés építéséhez, felújításához,
cc)
az itató, etető beszerzéséhez,
cd)
a ketrec, kutyaház kialakításához,
ce)
a magasnyomású mosó beszerzéséhez,
cf )
chipleolvasó készülék beszerzéséhez,
cg)
állatvizsgáló asztal beszerzéséhez szükséges költségek, valamint
ch)
a Vhr. 31. § (1) bekezdése szerinti egyéb elszámolható kiadások.
(2) A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.
(3) Az 1. és 2. célterület esetében a beruházás elszámolható kiadásai együttesen nem haladhatják meg a gépjármű
katalógusban szereplő, az adott gépjármű típusra vonatkozó nettó referenciaárat az arculati elemek elhelyezéséhez
kapcsolódó költségek nélkül.
(4) A Vhr. 31. § (1)–(4) bekezdését kizárólag a 3. és 4. célterület esetében kell alkalmazni.

4. Kötelezettségek
7. §

(1) Az 1. és 2. célterület esetében az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy
a)
e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre – legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO
biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja;
b)
e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a (6) bekezdésben vállalt szolgáltatást ingyenesen látja el.
(2) Az ügyfél a 3. célterületen belül az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt az alábbi szolgáltatásokat köteles nyújtani
térítésmentesen:
a)
a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása;
b)
közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése;
c)
közművelődési programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés b) és c) pontjában szereplő szolgáltatáshoz kapcsolódó programok a program
jellegéből adódóan e rendelet alapján támogatással érintett ingatlanon nem valósíthatók meg, akkor eltérő
helyszínen, de kizárólag az ügyfél által történő szervezésben megvalósíthatók.
(4) A 3. célterület vonatkozásában az ügyfél vagy az ügyfél által megbízott személy köteles egy alkalommal részt venni
a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által, az ügyfelek számára szervezett közösségi
animátor képzésen, és az azt igazoló tanúsítványt az utolsó kifizetési kérelemhez benyújtani.
(5) Az ügyfél köteles dokumentálni a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatások megvalósulását a (10) és
(11) bekezdésben előírtak szerint.
(6) Az 1. célterület vonatkozásában a beszerzés által megvalósuló fejlesztésnek a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 5/A. §-ának megfelelő szakmai programon
kell alapulnia. A 2. célterület esetében az ügyfelek által benyújtott szakmai programnak az SZCSM rendelet 5/A. §
(1) bekezdésében felsoroltakat kell tartalmazni.
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(7) A 3. célterület vonatkozásában az ügyfél vállalhatja, hogy a (2) bekezdésben előírtakon felül a Kultv. 64. §
(2) bekezdése szerint nyilvános könyvtárat tart fenn vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével
teljesíti a lakosság számára a könyvtári szolgáltató hely működtetését, vagy fiókkönyvtári ellátás működtetését
a 2. melléklet szerinti települések külterületén.
(8) Abban az esetben, ha az ügyfél a 3. célterület vonatkozásában kizárólag a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeket
látja el, köteles az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt
a)
a közösségi kezdeményezésekhez illeszkedve legalább heti 25 órában a nyitva tartást megvalósítani, valamint
b)
a nyitvatartási időt meghirdetni és kifüggeszteni.
(9) Ha az ügyfél a (2) bekezdésben foglaltakon túl a (7) bekezdésben leírtakat is ellátja
a)
nyilvános könyvtár esetén az alapító okiratban vagy az SZMSZ-ben;
b)
könyvtári szolgáltató hely esetében a 3. § (7) bekezdésében előírt kistelepülési megállapodásban; vagy
c)
fiókkönyvtár esetén a városi könyvtár SZMSZ-ében
rögzíti a nyitvatartási feltételeket.
(10) A (8) és (9) bekezdésben meghatározott nyitvatartási idő alatt a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat
az ügyfél köteles naptári negyedévenként és szolgáltatásonként legalább egy alkalommal ellátni, és annak
teljesítését dokumentálni elektronikus úton a (11) bekezdésben előírtak szerint.
(11) A (10) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében az ügyfél köteles egy legalább 5000 karakterből álló szöveges
összefoglalót készíteni, amely tartalmazza a megvalósult programok ismertetését, valamint a programokon
résztvevők létszámát, továbbá köteles a nyitva tartásról külön nyilvántartást vezetni, és azt a megvalósulás
helyszínén elektronikus adathordozón (WORD formátumban) tárolni, az üzemeltetési időszak végéig.
(12) Az ügyfél köteles a 3. célterület esetében az üzemeltetési időszak alatt ingyenesen szélessávú internet hozzáférést
biztosítani.

5. Kérelmek benyújtásának feltételei
8. §

(1) Az ügyfél e rendelet hatályba lépésének időpontjától kezdve az 1. és 2. célterületre irányuló műveletet saját
felelősségére megkezdheti.
(2) A 3. és 4. célterület esetében az ügyfél támogatási kérelméhez vagy kifizetési kérelméhez valamely kiadási tétel
kapcsán kizárólag olyan árajánlat fogadható el, amelyet e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki és
tartalmazza
a)
az ajánlatkérő nevét, címét, az ajánlattevő nevét, címét és adószámát,
b)
a kiadási tétel műszaki adatait,
c)
a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d)
a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e)
a kiadási tétel pénznemét – amennyiben forinttól eltérő –,
f)
az ajánlattevő aláírását, valamint
g)
az árajánlat kiállításának dátumát.
(3) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén a (2) bekezdés f ) pontja szerinti követelményt
nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél
csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el,
ha tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon túl a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén
az árajánlattevő elektronikus levél címét is.
(4) A 3. és 4. célterületek vonatkozásában, ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg
a Gépkatalógus vagy Építési Normagyűjtemény alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két egymással
összehasonlítható árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. Az 1. és 2. célterület vonatkozásában
az arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódóan szükséges két egymással összehasonlítható árajánlatot csatolni
az elszámolni kívánt kiadásokról.
(5) A támogatási határozattal jóváhagyott árajánlatos tétel (eszköz, berendezés, szolgáltatás) helyett más árajánlatos
tétel beszerzésére akkor van lehetőség, ha az árajánlatos tételek funkciójukat tekintve egymással helyettesíthetőek,
és az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja a műveleten belül, mint a lecserélni kívánt tétel. A támogatás
az árajánlatos tétel módosításának jóváhagyását követően sem haladhatja meg a lecserélni kívánt árajánlatos tétel
vonatkozásában a támogatási határozatban jóváhagyott összeget.
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(6) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, a (2) bekezdésnek
megfelelő, legfeljebb egy hónappal a módosítási kérelem benyújtása előtt kiállított, a teljesítéskor érvényes
árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.
(7) Amennyiben az árajánlat a (2)–(6) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.
(8) A 3. és 4. célterület kapcsán, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan (telek, épület, építmény) nem a támogatási
kérelmet benyújtó kizárólagos tulajdonában van, akkor a támogatás igénybevételének feltétele az 1. és 2. melléklet
szerinti településen beruházást megvalósító ügyfél és az ingatlan tulajdonosa között beruházás megvalósításáról
szóló, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodás
megkötése. E megállapodás igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtója jogosult a beruházást megvalósítani,
és az ingatlanon, annak tulajdonosa üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni, valamint az egységes arculatot
meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

6. A támogatási kérelem benyújtása
9. §

(1) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat
be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban
benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.
(2) Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet.
(3) Egy ügyfél egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást.
(4) Amennyiben egy ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor – a (3) bekezdéstől eltérően –
ellátási körzetenként egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében.
(5) A 2. célterület keretében a támogatási kérelmek benyújtási sorrendje szerint településenként legfeljebb három
gépjárműbeszerzés, valamint egy településen egy szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan a támogatási kérelmek
benyújtási sorrendje szerint kizárólag egy gépjárműbeszerzés támogatható.
(6) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun
keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb
2013. december 13-án 18:00 óráig. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton,
szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) vezetője
célterületenként külön közleményt tesz közzé, amelyben a támogatási kérelem benyújtási időszakot felfüggeszti.
Amennyiben a kérelmek elbírálása során, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre
álló forrást a támogatási igények nem merítik ki, az IH vezetője a forráskimerülésről szóló közleményét visszavonja,
azzal, hogy a benyújtás ebben az esetben is forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00-áig tart.
Ez esetben a benyújtás sorrendjének számítása nem kezdődik elölről.
(8) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik
nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Ha az ügyfél ezen időkorlátot túllépi, a megkezdett
támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási
kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Amennyiben a támogatási kérelem
benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH által kiadott közleményben meghatározott
időpontig szerkeszthető és nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és
a támogatási kérelem módosításának nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján támogatási
kérelemhez csatolandó dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt
be, a támogatási kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
(9) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben
(a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig
az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti
az ügyfelet a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
(10) A támogatási kérelem tartalmazza:
a)
az ügyfélazonosító-adatokat,
b)
az ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatokat,
c)
az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
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d)
az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,
e)
a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatokat,
f)
a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat, valamint
g)
az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről.
(11) A 3. és 4. célterület esetében az ügyfél egy megvalósulási helyszínen egy támogatási kérelem alapján részesülhet
támogatásban, és csak egy támogatási kérelem alapján valósulhat meg támogatott beruházás, illetve
szolgáltatásnyújtás. Egy településen célterületenként kizárólag egy támogatási kérelem támogatható a benyújtás
sorrendjében.
(12) Támogatási kérelmet az 1. és 2. célterület vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló időszak első
napján hatályos gépjármű katalógusban szereplő gépjárművekre lehet benyújtani.
10. §		
Az 1. és 2. célterület kapcsán a támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)
helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén a 2013. évben benyújtható támogatási
kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének
a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvét vagy a határozatát;
valamint feladatátadás esetén a 2013. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett
önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó
jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés
keretében kívánja működtetni;
b)
nonprofit szervezet ügyfél esetén az egységes szerkezetű létesítő okiratot, és a helyi önkormányzat vagy
az önkormányzati társulás által kiadott támogató nyilatkozatot a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére
vonatkozóan;
c)
egyházi jogi személy ügyfél esetében a bevett egyház, egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait
igazoló kivonatot, vagy az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolást, amelyet a belső egyház
egészének, illetve legfőbb szervének, vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének
az egyházakkal való kapcsolattartásért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház
belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;
d)
polgárőr szervezet esetében az Országos Polgárőr Szövetség által kiállított tanúsítványt a tagságra
vonatkozóan;
e)
a 7. § (6) bekezdés szerinti szakmai programot;
f)
az 1. célterület keretében a már működő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a kérelmet jóváhagyó
hatóság által kiadott jogerős működési engedélyt, vagy a Szociális és Gyámhivatal igazolását az új ellátási
körzet vagy az új falugondnoki szolgálat kialakítására vonatkozó kérelem benyújtásáról;
g)
az arculati elemek elhelyezésére vonatkozó árajánlatos tételek esetén legalább két hasonló tartalommal
rendelkező árajánlatot, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.
11. §

(1) A 3. és 4. célterület esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)
helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén a 2013. évben benyújtható támogatási
kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének
a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvét vagy a határozatát;
valamint feladatátadás esetén a 2013. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett
önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó
jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés
keretében kívánja működtetni;
b)
nonprofit szervezet ügyfél esetén az egységes szerkezetű létesítő okiratot, és a helyi önkormányzat vagy
az önkormányzati társulás által kiadott támogató nyilatkozatot a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére
vonatkozóan;
c)
egyházi jogi személy ügyfél esetében az egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló kivonatot,
vagy az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolást, amelyet a bevett egyház egészének vagy
legfőbb szervének vagy az adott egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal
való kapcsolattartásért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabályai
szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;
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d)

a 3. célterület esetében az újonnan kialakítandó könyvtári szolgáltató hely kialakítására vonatkozó
szándéknyilatkozatot, vagy könyvtári ellátás esetén a települési könyvtár (külterületi fiókkönyvtár) SZMSZ-ét,
vagy nyilvános könyvtári ellátás esetén az alapító okiratot vagy az SZMSZ-t;
e)
a 4. célterület esetében jogerős működési engedélyt.
(2) A 3. és 4. célterület esetében a támogatási kérelemhez építési beruházások esetén mellékelni kell a következő
dokumentumokat:
a)
építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló jogerős és végrehajthatóan hatályos építési
engedélyt, a hozzá jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációval
együtt, vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás
megindításáról és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt;
b)
nem építési engedélyköteles beruházás esetén
ba)
az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság szolgáltatása keretében kiadott nyilatkozatát
arról, hogy a tervezett építési tevékenység nem építési engedélyhez kötött, és
bb)
az ügyfél és a tervezésre jogosult tervező ellenjegyzésével ellátott, a tervezett építmény jellegétől
függő építési tervdokumentációt;
c)
a tervezett beruházás településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet;
d)
a 8. § (6) bekezdése szerinti, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt megállapodásban, ha a tervezett fejlesztéssel érintett ingatlan nincs az ügyfél tulajdonában;
e)
árajánlatos tételek esetén legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben
a referenciaár a 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nem állapítható meg, valamint az ezek közül
elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.
12. §

(1) A támogatási kérelem, valamint a kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a benyújtást
követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz
történő benyújtása.
(2) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell
meghatalmazni, amely tartalmazza:
a)
a meghatalmazás típusát,
b)
a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,
c)
a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,
d)
azon eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá
e)
a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtására, illetve az elektronikus kapcsolattartásra
meghatalmazottat vesz igénybe, a meghatalmazásnak a 9. § (6) bekezdése, valamint a 14. § szerinti eljárási
cselekmények elektronikus úton történő ügyintézésére ki kell terjednie.
(4) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell
nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban
szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően tíz nappal kell benyújtani bármely megyei MVH kirendeltségre,
amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi.
(5) Ha a (2) bekezdés szerinti elektronikus és papíralapon tett első bejelentést követően a képviseleti jogosultság
tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be,
azt a meghatalmazott – a KR útján történt azonosítás után – az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus
űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően köteles
bejelenteni.
(6) Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti,
egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el, az ezzel ellentétes kikötés semmis.
(7) A meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját
használja a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelmének, valamint kifizetési kérelmének benyújtására, illetve
a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásra.
(8) A meghatalmazott útján történő támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtását követően
előterjesztett dokumentum benyújtásának tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott
és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatása,
a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása,
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valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti,
hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri, és azzal egyetért. A kinyomtatott dokumentum vagy
összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni, és azt az MVH
felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.
(9) A meghatalmazás visszavonását az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél önállóan vagy meghatalmazott
közreműködésével köteles bejelenteni az MVH-hoz. A visszavonás bejelentéséről szóló nyomtatványt az ügyfélnek
papír alapon, aláírásával hitelesítve postai úton kell megküldenie az MVH megvalósítás helye szerint illetékes
kirendeltségére, vagy a meghatalmazottnak elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére, és ezt követően
az ügyfélnek – aláírásával hitelesítve – postai úton kell megküldenie a benyújtást követő öt napon belül az MVH
megyei kirendeltségére. A papír alapú bejelentés hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen.
(10) Amennyiben a meghatalmazás visszavonását a meghatalmazott önállóan jelenti be, a bejelentéshez csatolnia kell
annak hitelt érdemlő igazolását, hogy a meghatalmazás felmondásáról papír alapon értesítette a meghatalmazást
adó ügyfelet. A papír alapú bejelentés és igazolás hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen.
A meghatalmazás visszavonásának meghatalmazott általi bejelentésére egyebekben a (9) bekezdésben foglaltak
az irányadók.

7. A támogatási kérelem elbírálása
13. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, és a támogatási döntést a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint
meghatározott – a 2. § szerinti célterületenként külön – benyújtási sorrend alapján hozza meg.
(2) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:
a)
a jóváhagyható támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a nettó
1 000 000 forintot, vagy
b)
a részben helyt adó támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el
a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30 százalékát.

8. A kifizetési kérelem benyújtása
14. §

(1) Kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozat alapján a Vhr. 16/B. §
(1) bekezdésében meghatározott időszakokban lehet benyújtani az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat
szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez.
(2) Egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően
három havonta nyújthat be kifizetési kérelmeket a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakon belül.
(3) Az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül köteles
a)
az első kifizetési kérelmet benyújtani, és
b)
a támogatási határozatban a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb kiadások összegével csökkentett
beruházási kiadások legalább 10 százalékával elszámolni.
(4) Mentesül az ügyfél a (3) bekezdésben foglaltak alól, ha a támogatási kérelemre hozott határozatban kizárólag egy
darab gépjármű került jóváhagyásra, és a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül
az MVH részére megküldi a szállító által kiállított visszaigazolást arról, hogy a megrendelést a támogatási határozat
jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül miért nem tudja teljesíteni.
(5) Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, vagy ha az ügyfél a műveletet
a támogatási határozat jogerőre emelkedés előtt megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedését
követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-éig be kell nyújtani.
(6) A 3. célterület vonatkozásában, amennyiben a támogatási kérelemhez az ügyfél szándéknyilatkozatot csatolt,
könyvtári szolgáltató hely működtetése esetén a 3. § (7) bekezdés szerinti kistelepülési megállapodást legkésőbb
az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.
(7) A 3. célterület esetében legkésőbb az utolsó kifizetési kérelemhez szükséges csatolni a közösségi animátor képzés
teljesítéséről szóló tanúsítványt.
(8) Az 1. és 2. célterület esetében legkésőbb az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell:
a)
új falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetén a kérelmet jóváhagyó hatóság által kiadott jogerős működési
engedélyt vagy a hatósági nyilvántartás bejegyzéséről szóló határozatot;
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b)

ha a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást nonprofit szervezet vagy az egyház látja el, akkor a feladatellátási
szerződést;
c)
a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződést;
d)
a gépjárműre vonatkozó 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott CASCO biztosítási kötvényt.
(9) A 3. és 4. célterület vonatkozásában, amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemhez nem csatolta, úgy legkésőbb
az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az ügyfél nevére szóló jogerős
és végrehajthatóan hatályos építési engedélyt, a hozzá jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészetiműszaki dokumentációval együtt.
(10) A 3. és 4. célterület keretében, engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez
mellékelni kell az ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel
tudomásulvételét igazoló építésügyi hatósági bizonyítványt.

9. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai
15. §

(1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele
megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint
nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül köteles
teljesíteni.
(2) Az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó döntéseit postai úton vagy – amennyiben annak feltételei
fennállnak – elektronikus úton közli az ügyféllel.
(3) Az MVH az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en
keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.
(4) Az elektronikus úton benyújtott dokumentumok MVH általi fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél értesítési
tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az értesítési tárhelyre automatikusan kapott KR
dokumentum igazolja.
(5) Az MVH az adott eljárási cselekményekről az ügyfél értesítési tárhelyére értesítést küld, továbbá az adott
eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumot, valamint az eljárás során hozott döntést (a továbbiakban:
dokumentum) az ügyfél értesítési tárhelyére elhelyezi, melyről a KR az ügyfél által megadott elektronikus levélcímre
értesítést küld.
(6) Az ügyfél a dokumentumot az arra mutató internetes hivatkozás megnyitásával veheti át. Az internetes hivatkozás
megnyitásával a KR dokumentum olvashatóvá válik, az olvasottság automatikusan megküldésre kerül az MVH
részére, amely igazolja, hogy a dokumentumot átvették.
(7) Ha az ügyfél az MVH által megküldött dokumentumot annak az ügyfél értesítési tárhelyén történő elhelyezését
követő ötödik napon sem veszi át, az MVH az ügyfél részére papír alapon kézbesíti a dokumentum másolatát.

10. Jogkövetkezmények
16. §

(1) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 7. § – kivéve 7. § (1) és (6) bekezdés – szerinti kötelezettségeinek, továbbá pótolható
mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén kötelezettségenként
a támogatási határozatban jóváhagyott összeg 5 százalékának visszafizetésére köteles.
(2) Amennyiben az ügyfél a műveletet a 3. § (2) bekezdésében foglalt megvalósítási határidőig nem valósítja meg, vagy
a 14. § (3) bekezdés b) pontjában, vagy gépjárműbeszerzés esetén a 14. § (4) bekezdésében foglalt feltételt nem
teljesíti, abban az esetben az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet
határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja,
hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága az intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik,
továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(3) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az ügyfél az üzemeltetési kötelezettségének, vagy a 7. § (1) és
(6) bekezdésnek nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.
(4) A 14. § (3) bekezdés a) pontjában vagy gépjárműbeszerzés esetén a 14. § (4) bekezdésében foglalt feltétel
megsértése esetén az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet
határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja,
hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik,
továbbá az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító
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határozatában rendelkezik arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére és az azt követő
naptári évre a 2007–2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem nyújthat be támogatási kérelmet,
továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.
(5) Az 1. és 2. célterület keretében megvalósuló beruházás esetén amennyiben az ügyfél a 8. § (1) bekezdésében
foglaltakat megszegi, és a támogatási kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, hogy a művelet
e rendelet hatályba lépését megelőzően megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett tételeinek
elutasítását vonja maga után. Amennyiben ez a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra,
úgy az érintett tétel elutasításra kerül, a korábbi kifizetési határozatban elszámolt, érintett tételek vonatkozásában
az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.

11. Előleg
17. §		
E rendelet alapján támogatott beruházásokhoz az ügyfél előleget igényelhet, amelyre vonatkozóan az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről
szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendeletet kell alkalmazni.

12. Záró rendelkezés
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. §		
Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52. cikk b) pont i. alpontjának, valamint 56. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez
5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező
települések (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező
települések, valamint a kistérségi központok kivételével)
Abaliget
Abasár
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Abda
Abod
Ábrahámhegy
Acsa
Acsád
Acsalag
Ácsteszér
Adács
Ádánd
Adásztevel
Adorjánháza
Adorjás

Ág
Ágasegyháza
Ágfalva
Aggtelek
Agyagosszergény
Ajak
Aka
Akasztó
Alacska
Alap
Alattyán
Alcsútdoboz
Aldebrő
Algyő
Alibánfa
Almamellék
Almásfüzitő
Almásháza
Almáskamarás

Almáskeresztúr
Álmosd
Alsóberecki
Alsóbogát
Alsódobsza
Alsógagy
Alsómocsolád
Alsónána
Alsónemesapáti
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsóregmec
Alsószenterzsébet
Alsószentiván
Alsószentmárton
Alsószölnök
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Alsószuha
Alsótelekes
Alsótold
Alsóújlak
Alsóvadász
Ambrózfalva
Anarcs
Andocs
Andornaktálya
Andrásfa
Annavölgy
Apácatorna
Apagy
Apaj
Aparhant
Apátfalva
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apc
Áporka
Apostag
Aranyosapáti
Aranyosgadány
Arka
Arló
Arnót
Ároktő
Árpádhalom
Árpás
Ártánd
Ásotthalom
Ásványráró
Aszaló
Ászár
Aszófő
Áta
Átány
Atkár
Attala
Babarc
Babarcszőlős
Babócsa
Bábonymegyer
Babosdöbréte
Babót
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Badacsonytördemic
Bag
Bagamér
Baglad
Bagod

Bágyogszovát
Baj
Bajánsenye
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakóca
Bakonszeg
Bakonya
Bakonybánk
Bakonybél
Bakonycsernye
Bakonygyirót
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonypéterd
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonysárkány
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely
Bakonyszücs
Bakonytamási
Baks
Baksa
Baktakék
Baktüttös
Balajt
Balástya
Balaton
Balatonakali
Balatonberény
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonfőkajár
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy

Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Ballószög
Balogunyom
Balotaszállás
Balsa
Bálványos
Bana
Bánd
Bánfa
Bánhorváti
Bánk
Bánokszentgyörgy
Bánréve
Bár
Barabás
Baracs
Baracska
Báránd
Baranyahídvég
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Barbacs
Bárdudvarnok
Barlahida
Bárna
Barnag
Bársonyos
Basal
Baskó
Báta
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátor
Bátorliget
Bátya
Batyk
Bázakerettye
Bazsi
Béb
Becsehely
Becske
Becskeháza
Becsvölgye
Bedegkér
Bedő
Bejcgyertyános
Békás
Bekecs
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Békéssámson
Békésszentandrás
Bekölce
Bélavár
Belecska
Beleg
Belezna
Bélmegyer
Beloiannisz
Belsősárd
Belvárdgyula
Benk
Bénye
Bér
Bérbaltavár
Bercel
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Berekfürdő
Beremend
Berente
Beret
Berkenye
Berkesd
Berkesz
Bernecebaráti
Berzék
Berzence
Besence
Besenyőd
Besenyőtelek
Besenyszög
Besnyő
Beszterec
Bezedek
Bezenye
Bezeréd
Bezi
Bicsérd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikács
Bikal
Biri
Birján
Bisse
Boba
Bocfölde
Boconád
Bócsa
Bocska

Bocskaikert
Boda
Bodmér
Bodolyabér
Bodonhely
Bodony
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bojt
Bókaháza
Bokod
Bokor
Boldog
Boldogasszonyfa
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Boldva
Bolhás
Bolhó
Boncodfölde
Bonyhádvarasd
Bonnya
Bordány
Borgáta
Borjád
Borota
Borsfa
Borsodbóta
Borsodgeszt
Borsodivánka
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Borsosberény
Borszörcsök
Borzavár
Bosta
Botpalád
Botykapeterd
Bozzai
Bozsok
Bózsva

Bő
Bőcs
Böde
Bödeháza
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Bököny
Bölcske
Bőny
Börcs
Börzönce
Bősárkány
Bőszénfa
Bucsa
Bucsu
Búcsúszentlászló
Bucsuta
Bugac
Bugacpusztaháza
Bugyi
Buj
Buják
Buzsák
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentkereszt
Bükkszentmárton
Bükkzsérc
Bürüs
Büssü
Büttös
Cák
Cakóháza
Cece
Cégénydányád
Ceglédbercel
Cered
Chernelházadamonya
Cibakháza
Cikó
Cirák
Cún
Csabacsűd
Csabaszabadi
Csabdi
Csabrendek
Csáfordjánosfa
Csaholc
Csajág
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Csákány
Csákánydoroszló
Csákberény
Csákvár
Csanádalberti
Csanádapáca
Csánig
Csány
Csányoszró
Csanytelek
Csapi
Csapod
Csárdaszállás
Csarnóta
Csaroda
Császár
Császártöltés
Császló
Csátalja
Csatár
Csataszög
Csatka
Csávoly
Csebény
Csécse
Csegöld
Csehbánya
Csehi
Csehimindszent
Csém
Csemő
Csempeszkopács
Csengele
Csengersima
Csengerújfalu
Csengőd
Csénye
Csenyéte
Csép
Csépa
Csér
Cserdi
Cserénfa
Cserépfalu
Cserépváralja
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Cserkeszőlő
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csertalakos
Csertő

Csesznek
Csesztreg
Csesztve
Csetény
Csévharaszt
Csibrák
Csikéria
Csikóstőttős
Csikvánd
Csincse
Csipkerek
Csitár
Csobád
Csobaj
Csókakő
Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csolnok
Csólyospálos
Csoma
Csombárd
Csonkahegyhát
Csonkamindszent
Csopak
Csór
Csót
Csöde
Csögle
Csökmő
Csököly
Csömend
Csömödér
Csönge
Csörnyeföld
Csörötnek
Csősz
Csővár
Csurgónagymarton
Dabronc
Dabrony
Dad
Dág
Dáka
Dalmand
Damak
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Darány
Darnó
Darnózseli
Daruszentmiklós
Darvas

Dávod
Debercsény
Debréte
Decs
Dédestapolcsány
Dég
Dejtár
Demjén
Dencsháza
Dénesfa
Derekegyház
Deszk
Detek
Detk
Dinnyeberki
Diósberény
Diósjenő
Dióskál
Diósviszló
Doba
Doboz
Dobri
Dobronhegy
Dóc
Domaháza
Domaszék
Dombegyház
Dombiratos
Domony
Domoszló
Dormánd
Dorogháza
Dozmat
Döbörhegy
Döbröce
Döbrököz
Döbrönte
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dörgicse
Döröske
Dötk
Dövény
Drágszél
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
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Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Drávatamási
Drégelypalánk
Dubicsány
Dudar
Duka
Dunaalmás
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszekcső
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dusnok
Dúzs
Ebergőc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecsegfalva
Ecseny
Edde
Edve
Egerág
Egeralja
Egeraracsa
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerlövő
Egerszalók
Egerszólát
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyed
Egyek
Egyházasdengeleg
Egyházasfalu
Egyházasgerge
Egyházasharaszti
Egyházashetye
Egyházashollós

Egyházaskesző
Egyházaskozár
Egyházasrádóc
Ellend
Előszállás
Encsencs
Endrefalva
Endrőc
Enese
Eperjes
Eperjeske
Eplény
Epöl
Erdőbénye
Erdőhorváti
Erdőkövesd
Erdőkürt
Erdősmárok
Erdősmecske
Erdőtarcsa
Erdőtelek
Erk
Érpatak
Érsekcsanád
Érsekhalma
Érsekvadkert
Értény
Erzsébet
Esztár
Eszteregnye
Esztergályhorváti
Ete
Etes
Etyek
Fábiánháza
Fábiánsebestyén
Fácánkert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fancsal
Farád
Farkasgyepű
Farkaslyuk
Farmos
Fazekasboda
Fedémes
Fegyvernek
Fehértó
Fehérvárcsurgó
Feked
Feketeerdő
Felcsút
Feldebrő

Felgyő
Felpéc
Felsőberecki
Felsőcsatár
Felsődobsza
Felsőegerszeg
Felsőgagy
Felsőjánosfa
Felsőkelecsény
Felsőlajos
Felsőmarác
Felsőmocsolád
Felsőnána
Felsőnyárád
Felsőnyék
Felsőörs
Felsőpáhok
Felsőpetény
Felsőrajk
Felsőregmec
Felsőszenterzsébet
Felsőszentiván
Felsőszentmárton
Felsőszölnök
Felsőtárkány
Felsőtelekes
Felsőtold
Felsővadász
Fényeslitke
Fenyőfő
Ferencszállás
Fertőboz
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszéplak
Fiad
Filkeháza
Fityeház
Foktő
Folyás
Fonó
Fony
Forráskút
Forró
Földeák
Földes
Főnyed
Fulókércs
Furta
Füle
Fülesd
Fülöp
Fülöpháza
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Fülöpjakab
Fülöpszállás
Fülpösdaróc
Fürged
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Fűzvölgy
Gáborján
Gáborjánháza
Gacsály
Gadács
Gadány
Gadna
Gádoros
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Galambok
Galgaguta
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Gálosfa
Galvács
Gamás
Ganna
Gánt
Gara
Garáb
Garabonc
Garadna
Garbolc
Garé
Gasztony
Gátér
Gávavencsellő
Géberjén
Gecse
Géderlak
Gégény
Gelej
Gelénes
Gellénháza
Gelse
Gelsesziget
Gemzse
Gencsapáti
Gérce
Gerde
Gerendás
Gerényes
Geresdlak

Gerjen
Gersekarát
Geszt
Gesztely
Geszteréd
Gétye
Gibárt
Gic
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Golop
Gomba
Gombosszeg
Gór
Gordisa
Gosztola
Gödre
Gölle
Gömörszőlős
Göncruszka
Gönyű
Görbeháza
Görcsöny
Görcsönydoboka
Görgeteg
Gősfa
Grábóc
Gulács
Gutorfölde
Gyalóka
Gyanógeregye
Gyarmat
Gyékényes
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyermely
Gyód
Gyóró
Gyömöre
Gyöngyfa
Gyöngyösfalu
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Győrasszonyfa
Györe
Györgytarló
Györköny
Győrladamér

Győröcske
Győrság
Győrsövényház
Győrszemere
Győrtelek
Győrújfalu
Győrvár
Győrzámoly
Gyugy
Gyulaháza
Gyulaj
Gyulakeszi
Gyúró
Gyügye
Gyüre
Gyűrűs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúbagos
Hajdúszovát
Hajmás
Hajmáskér
Halastó
Halászi
Halimba
Halmaj
Halmajugra
Halogy
Hangács
Hangony
Hantos
Harasztifalu
Harc
Harka
Harkakötöny
Háromfa
Háromhuta
Harsány
Hárskút
Harta
Hásságy
Hédervár
Hedrehely
Hegyesd
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátmaróc
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Hegykő
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Hegymagas
Hegymeg
Hegyszentmárton
Héhalom
Hejce
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Helesfa
Helvécia
Hencida
Hencse
Hercegkút
Hercegszántó
Heréd
Héreg
Herencsény
Heresznye
Hermánszeg
Hernád
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkak
Hernádkércs
Hernádnémeti
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hernyék
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetvehely
Hetyefő
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hévízgyörk
Hidas
Hidasnémeti
Hidegkút
Hidegség
Hidvégardó
Himesháza
Himod
Hirics
Hobol
Hodász
Hollád
Hollóháza
Hollókő
Homokbödöge

Homokkomárom
Homokmégy
Homokszentgyörgy
Homorúd
Homrogd
Hont
Horpács
Hort
Hortobágy
Horváthertelend
Horvátlövő
Horvátzsidány
Hosszúhetény
Hosszúpályi
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosszúvölgy
Hosztót
Hottó
Hőgyész
Hövej
Hugyag
Hunya
Hunyadfalva
Husztót
Ibafa
Iborfia
Igar
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ikervár
Iklad
Iklanberény
Iklódbördőce
Ikrény
Iliny
Ilk
Illocska
Imola
Imrehegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacsfa
Ipolydamásd
Ipolyszög
Ipolytarnóc
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Iregszemcse
Irota
Ispánk
Istenmezeje

Istvándi
Iszkaszentgyörgy
Iszkáz
Isztimér
Ivád
Iván
Ivánbattyán
Ivánc
Iváncsa
Ivándárda
Izmény
Izsófalva
Jágónak
Ják
Jakabszállás
Jákfa
Jákfalva
Jákó
Jánd
Jánkmajtis
Jánosháza
Jánoshida
Járdánháza
Jármi
Jásd
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkarajenő
Jászladány
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jéke
Jenő
Jobaháza
Jobbágyi
Jósvafő
Juta
Kacorlak
Kács
Kacsóta
Kajárpéc
Kajászó
Kajdacs
Kakasd
Kákics
Kakucs
Kál
Kalaznó
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Káld
Kálló
Kallósd
Kállósemjén
Kálmáncsa
Kálmánháza
Kálócfa
Káloz
Kám
Kamond
Kamut
Kánó
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kányavár
Kapolcs
Kápolna
Kápolnásnyék
Kapoly
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kapospula
Kaposújlak
Kaposszekcső
Kaposszerdahely
Káptalanfa
Káptalantóti
Kára
Karácsond
Karád
Karakó
Karakószörcsök
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kárász
Karcsa
Kardos
Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kaskantyú
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Katádfa

Katafa
Kátoly
Katymár
Káva
Kávás
Kazár
Kázsmárk
Kazsok
Kecskéd
Kehidakustány
Kék
Kékcse
Kéked
Kékesd
Kékkút
Kelebia
Keléd
Kelemér
Kéleshalom
Kelevíz
Kemence
Kemendollár
Kemeneshőgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kémes
Kemestaródfa
Kemse
Kenéz
Kenézlő
Kengyel
Kenyeri
Kercaszomor
Kercseliget
Kerecsend
Kerecseny
Kerekharaszt
Kereki
Kerékteleki
Keresztéte
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkáskápolna
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kérsemjén
Kerta

Kertészsziget
Keszeg
Kesznyéten
Keszőhidegkút
Kesztölc
Keszü
Kétbodony
Kétegyháza
Kéthely
Kétpó
Kétsoprony
Kétújfalu
Kétvölgy
Kéty
Kevermes
Kilimán
Kimle
Kincsesbánya
Királd
Királyegyháza
Királyhegyes
Királyszentistván
Kisapáti
Kisapostag
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbabot
Kisbágyon
Kisbajcs
Kisbajom
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbodak
Kisbucsa
Kisbudmér
Kiscsécs
Kiscsehi
Kiscsősz
Kisdér
Kisdobsza
Kisdombegyház
Kisdorog
Kisecset
Kisfalud
Kisfüzes
Kisgörbő
Kisgyalán
Kisgyőr
Kishajmás
Kisharsány
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Kishartyán
Kisherend
Kishódos
Kishuta
Kisigmánd
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kiskinizs
Kiskorpád
Kiskunlacháza
Kiskutas
Kisláng
Kisléta
Kislippó
Kislőd
Kismányok
Kismarja
Kismaros
Kisnamény
Kisnána
Kisnémedi
Kisnyárád
Kispalád
Kispáli
Kispirit
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissikátor
Kissomlyó
Kistamási
Kistapolca
Kistokaj
Kistolmács
Kistormás
Kistótfalu
Kisunyom
Kisvarsány
Kisvásárhely
Kisvaszar
Kisvejke
Kiszombor
Kiszsidány
Kisszállás
Kisszékely
Kisszekeres
Kisszentmárton
Kissziget
Kisszőlős
Klárafalva
Kocs
Kocsér
Kocsola
Kocsord

Kóka
Kokad
Kolontár
Komjáti
Komlódtótfalu
Komlósd
Komlóska
Komoró
Kompolt
Kondó
Kondorfa
Kondoros
Kóny
Konyár
Kópháza
Koppányszántó
Korlát
Koroncó
Kórós
Kosd
Kóspallag
Kótaj
Kovácshida
Kovácsszénája
Kovácsvágás
Kozárd
Kozmadombja
Köblény
Köcsk
Kökény
Kőkút
Kölcse
Kölesd
Kölked
Kömlő
Kömlőd
Kömörő
Kömpöc
Környe
Köröm
Kőröshegy
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Kőröstetétlen
Körösújfalu
Körösszakál
Körösszegapáti
Kőszárhegy
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Kötcse
Kötegyán
Kőtelek

Kővágóörs
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Kövegy
Köveskál
Krasznokvajda
Kulcs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaja
Kunbaracs
Kuncsorba
Kunfehértó
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszállás
Kunsziget
Kup
Kupa
Kurd
Kurityán
Kustánszeg
Kutas
Kutasó
Kübekháza
Külsősárd
Külsővat
Küngös
Lábod
Lácacséke
Lad
Ladánybene
Ládbesenyő
Lajoskomárom
Lak
Lakhegy
Lakitelek
Lakócsa
Lánycsók
Lápafő
Lapáncsa
Laskod
Lasztonya
Látrány
Lázi
Leányvár
Lébény
Legénd
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lengyel
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Lepsény
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Lickóvadamos
Liget
Ligetfalva
Lipót
Lippó
Liptód
Lispeszentadorján
Liszó
Litér
Litka
Litke
Lócs
Lókút
Lónya
Lórév
Lothárd
Lovas
Lovasberény
Lovászhetény
Lovászi
Lovászpatona
Lőkösháza
Lövő
Lövőpetri
Lucfalva
Ludányhalászi
Ludas
Lukácsháza
Lulla
Lúzsok
Mád
Madaras
Madocsa
Maglóca
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyaratád
Magyarbánhegyes
Magyarbóly
Magyarcsanád
Magyardombegyház
Magyaregregy
Magyaregres
Magyarföld
Magyargéc

Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarhomorog
Magyarkeresztúr
Magyarkeszi
Magyarlak
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarnádalja
Magyarnándor
Magyarpolány
Magyarsarlós
Magyarszecsőd
Magyarszék
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Magyarszombatfa
Magyartelek
Majs
Makád
Makkoshotyka
Maklár
Malomsok
Mályi
Mályinka
Mánd
Mánfa
Mány
Maráza
Marcalgergelyi
Marcaltő
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd
Márianosztra
Markaz
Márkháza
Márkó
Markóc
Markotabödöge
Maróc
Marócsa
Márok
Márokföld
Márokpapi
Maroslele
Mártély
Martonfa
Martonyi
Mátételke
Mátraballa
Mátraderecske
Mátramindszent

Mátranovák
Mátraszele
Mátraszentimre
Mátraszőlős
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátyásdomb
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mecsér
Medgyesbodzás
Medina
Megyaszó
Megyehíd
Megyer
Meggyeskovácsi
Méhkerék
Méhtelek
Mekényes
Mencshely
Mende
Méra
Merenye
Mérges
Mérk
Mernye
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mesterszállás
Meszes
Meszlen
Mesztegnyő
Mezőcsokonya
Meződ
Mezőfalva
Mezőgyán
Mezőhék
Mezőkomárom
Mezőladány
Mezőlak
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Mezőörs
Mezőpeterd
Mezősas
Mezőszemere
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Mezőtárkány
Mezőzombor
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Miháld
Mihályfa
Mihálygerge
Mihályháza
Mihályi
Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikepércs
Miklósi
Mikófalva
Mikóháza
Mikosszéplak
Milejszeg
Milota
Mindszentgodisa
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Miszla
Mocsa
Mogyorósbánya
Mogyoróska
Moha
Mohora
Molnári
Molnaszecsőd
Molvány
Monaj
Monok
Monorierdő
Mónosbél
Monostorapáti
Monostorpályi
Monoszló
Monyoród
Mórágy
Móricgát
Mórichida
Mosdós
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
Mozsgó
Mőcsény
Mucsfa
Mucsi
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Murga
Murony

Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádasdladány
Nágocs
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagyar
Nagybajcs
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagybarca
Nagybárkány
Nagyberény
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagybudmér
Nagycenk
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagycserkesz
Nagydém
Nagydobos
Nagydobsza
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
Nagyfüged
Nagygeresd
Nagygörbő
Nagygyimót
Nagyhajmás
Nagyharsány
Nagyhegyes
Nagyhódos
Nagyhuta
Nagyigmánd
Nagyiván
Nagykamarás
Nagykapornak
Nagykarácsony
Nagykereki
Nagykeresztúr
Nagykinizs
Nagykónyi
Nagykorpád
Nagykozár
Nagykökényes
Nagykölked
Nagykörű
Nagykutas
Nagylak

Nagylengyel
Nagylóc
Nagylók
Nagylózs
Nagymágocs
Nagymizdó
Nagynyárád
Nagyoroszi
Nagypáli
Nagypall
Nagypeterd
Nagypirit
Nagyrábé
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagyszakácsi
Nagyszékely
Nagyszekeres
Nagyszénás
Nagyszentjános
Nagyszokoly
Nagytálya
Nagytevel
Nagytilaj
Nagytótfalu
Nagytőke
Nagyút
Nagyvarsány
Nagyváty
Nagyvázsony
Nagyvejke
Nagyveleg
Nagyvenyim
Nagyvisnyó
Nak
Napkor
Nárai
Narda
Naszály
Négyes
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesbikk
Nemesborzova
Nemesbőd
Nemesbük
Nemescsó
Nemesdéd

80552

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 185. szám

Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshany
Nemeshetés
Nemeske
Nemeskér
Nemeskeresztúr
Nemeskisfalud
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesmedves
Nemesnádudvar
Nemesnép
Nemespátró
Nemesrádó
Nemesrempehollós
Nemessándorháza
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Németbánya
Németfalu
Németkér
Nemti
Neszmély
Nézsa
Nick
Nikla
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Nóráp
Noszlop
Noszvaj
Nova
Novaj
Novajidrány
Nőtincs
Nyalka
Nyárád
Nyáregyháza
Nyárlőrinc
Nyársapát
Nyésta
Nyim
Nyírábrány
Nyíracsád

Nyirád
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíri
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Nyomár
Nyőgér
Nyugotszenterzsébet
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Ócsárd
Ófalu
Ófehértó
Óföldeák
Óhíd
Okány
Okorág
Okorvölgy
Olasz
Olaszfa
Olaszfalu
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ólmod
Oltárc
Onga
Ónod
Ópályi
Ópusztaszer

Orbányosfa
Orci
Ordacsehi
Ordas
Orfalu
Orfű
Orgovány
Ormándlak
Ormosbánya
Oroszi
Oroszló
Orosztony
Ortaháza
Osli
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszkó
Oszlár
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ozora
Öcs
Őcsény
Öcsöd
Ököritófülpös
Ölbő
Ömböly
Őr
Öregcsertő
Öreglak
Őrhalom
Őrimagyarósd
Örményes
Örménykút
Őrtilos
Örvényes
Ősagárd
Ősi
Öskü
Öttevény
Öttömös
Ötvöskónyi
Pácin
Pácsony
Padár
Páhi
Páka
Pakod
Pákozd
Palé
Pálfa
Pálfiszeg
Páli
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Palkonya
Pálmajor
Pálmonostora
Pálosvörösmart
Palotabozsok
Palotás
Paloznak
Pamlény
Pamuk
Pánd
Pankasz
Pányok
Panyola
Pap
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Papkeszi
Pápoc
Papos
Páprád
Parád
Parádsasvár
Parasznya
Pári
Paszab
Pásztori
Pat
Patak
Patalom
Patapoklosi
Patca
Pátka
Patosfa
Pátroha
Patvarc
Pátyod
Pázmánd
Pázmándfalu
Pecöl
Pécsbagota
Pécsdevecser
Pécsely
Pécsudvard
Pellérd
Pély
Penc
Penészlek
Pénzesgyőr
Penyige
Pér
Pere
Perecse

Pereked
Perenye
Peresznye
Pereszteg
Perkáta
Perkupa
Perőcsény
Peterd
Péterhida
Péteri
Pétfürdő
Pethőhenye
Petneháza
Petőfibánya
Petőfiszállás
Petőháza
Petőmihályfa
Petrikeresztúr
Petrivente
Pettend
Piliny
Piliscsév
Pilismarót
Pincehely
Pinkamindszent
Pinnye
Piricse
Pirtó
Piskó
Pitvaros
Pócsa
Pocsaj
Pócspetri
Pogány
Pogányszentpéter
Pókaszepetk
Polány
Porcsalma
Pornóapáti
Poroszló
Porpác
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pórszombat
Porva
Pósfa
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefő
Pörböly
Pördefölde
Pötréte

Prügy
Pula
Pusztaapáti
Pusztaberki
Pusztacsalád
Pusztacsó
Pusztadobos
Pusztaederics
Pusztafalu
Pusztaföldvár
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamagyaród
Pusztamérges
Pusztamiske
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaradvány
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztaszer
Pusztavacs
Pusztavám
Püski
Püspökhatvan
Püspökmolnári
Püspökszilágy
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rábakecöl
Rábapatona
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábatöttös
Rábcakapi
Ráckeresztúr
Rád
Rádfalva
Rádóckölked
Radostyán
Ragály
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rákóczibánya
Rákócziújfalu
Ráksi
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Ramocsa
Ramocsaháza
Rápolt
Raposka
Rásonysápberencs
Rátka
Rátót
Ravazd
Recsk
Réde
Rédics
Regéc
Regenye
Regöly
Rém
Répáshuta
Répceszemere
Répceszentgyörgy
Répcevis
Resznek
Rétalap
Rétközberencs
Révfülöp
Révleányvár
Rezi
Ricse
Rigács
Rigyác
Rimóc
Rinyabesenyő
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Románd
Romhány
Romonya
Rózsafa
Rozsály
Rózsaszentmárton
Röjtökmuzsaj
Rönök
Röszke
Rudolftelep
Rum
Ruzsa
Ságújfalu
Ságvár
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóhídvég
Sajóivánka
Sajókápolna

Sajókaza
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajónémeti
Sajóörös
Sajópálfala
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószöged
Sajóvámos
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salköveskút
Salomvár
Sály
Sámod
Sámsonháza
Sand
Sántos
Sáp
Sáránd
Sárazsadány
Sáregres
Sárfimizdó
Sárhida
Sárisáp
Sarkadkeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sármellék
Sárok
Sárosd
Sárpilis
Sárrétudvari
Sarród
Sárszentágota
Sárszentlőrinc
Sárszentmihály
Sarud
Sáska
Sáta
Sátorhely
Sávoly
Sé
Segesd
Selyeb
Semjén
Semjénháza
Sénye

Sényő
Seregélyes
Serényfalva
Sérsekszőlős
Sikátor
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sima
Simaság
Simonfa
Sióagárd
Siójut
Sirok
Sitke
Sobor
Sokorópátka
Soltszentimre
Sóly
Som
Somberek
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Somodor
Somogyacsa
Somogyapáti
Somogyaracs
Somogyaszaló
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyjád
Somogymeggyes
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyviszló
Somogyzsitfa
Somoskőújfalu
Sonkád
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Soponya
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sormás
Sorokpolány
Sóshartyán
Sóstófalva
Sósvertike
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Súr
Surd
Sükösd
Sümegcsehi
Sümegprága
Süttő
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Szabadhídvég
Szabadi
Szabadkígyós
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szágy
Szajk
Szajla
Szajol
Szakácsi
Szakadát
Szakáld
Szakály
Szakcs
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szakonyfalu
Szákszend
Szalafő
Szalánta
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szálka

Szalkszentmárton
Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szanda
Szank
Szántód
Szany
Szápár
Szaporca
Szár
Szárász
Szárazd
Szárföld
Szárliget
Szarvasgede
Szarvaskend
Szarvaskő
Szászberek
Szászfa
Szászvár
Szatmárcseke
Szátok
Szatta
Szatymaz
Szava
Szebény
Szécsénke
Szécsényfelfalu
Szécsisziget
Szederkény
Szedres
Szegerdő
Szegi
Szegilong
Szegvár
Székely
Székelyszabar
Székkutas
Szeleste
Szelevény
Szellő
Szemely
Szemenye
Szemere
Szendehely
Szendrőlád
Szenna

Szenta
Szentantalfa
Szentbalázs
Szentbékkálla
Szentborbás
Szentdénes
Szentdomonkos
Szente
Szentegát
Szentgál
Szentgáloskér
Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvölgy
Szentimrefalva
Szentistván
Szentistvánbaksa
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirály
Szentkirályszabadja
Szentkozmadombja
Szentlászló
Szentliszló
Szentlőrinckáta
Szentmargitfalva
Szentmártonkáta
Szentpéterfa
Szentpéterfölde
Szentpéterszeg
Szentpéterúr
Szenyér
Szepetnek
Szerecseny
Szeremle
Szerep
Szergény
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szigliget
Szihalom
Szijártóháza
Szil
Szilágy
Szilaspogony
Szilsárkány
Szilvágy
Szilvás
Szilvásvárad
Szilvásszentmárton
Szin
Szinpetri
Szirák
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Szirmabesenyő
Szokolya
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szorgalmatos
Szorosad
Szőc
Szőce
Szögliget
Szőke
Szőkéd
Szőkedencs
Szőlősardó
Szőlősgyörök
Szörény
Szúcs
Szuha
Szuhafő
Szuhakálló
Szuhogy
Szulimán
Szulok
Szurdokpüspöki
Szűcsi
Szügy
Szűr
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tác
Tagyon
Takácsi
Tákos
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Taliándörögd
Tállya
Tanakajd
Táp
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Táplánszentkereszt
Tapsony
Tápszentmiklós
Tar
Tarany
Tarcal

Tard
Tardona
Tardos
Tarhos
Tarján
Tarjánpuszta
Tárkány
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tárnokréti
Tarpa
Tarrós
Táska
Tass
Taszár
Tataháza
Tatárszentgyörgy
Tázlár
Tekenye
Tékes
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Telkibánya
Tengelic
Tengeri
Tengőd
Tenk
Tényő
Tépe
Terem
Terény
Tereske
Teresztenye
Terpes
Tés
Tésa
Tésenfa
Téseny
Teskánd
Tetétlen
Tevel
Tibolddaróc
Tiborszállás
Tihany
Tikos
Tilaj
Timár

Tiszaadony
Tiszaalpár
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabő
Tiszabura
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszagyenda
Tiszagyulaháza
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszajenő
Tiszakanyár
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszapalkonya
Tiszapüspöki
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszasziget
Tiszaszőlős
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszatenyő
Tiszaug
Tiszavalk
Tiszavárkony
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tóalmás
Tófalu
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Tófej
Tófű
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tolcsva
Told
Tolmács
Tolnanémedi
Tomajmonostora
Tomor
Tompaládony
Tordas
Tormafölde
Tormás
Tormásliget
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyiszentmiklós
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Torony
Torvaj
Tószeg
Tótszentgyörgy
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Töltéstava
Tömörd
Tömörkény
Törökkoppány
Törtel
Töttös
Trizs
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrony
Túrricse
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Tyukod
Udvar
Udvari
Ugod
Újbarok
Újcsanálos
Újdombrád
Újhartyán

Újiráz
Újireg
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
Újlőrincfalva
Újpetre
Újrónafő
Újsolt
Újszalonta
Újszentiván
Újszentmargita
Újszilvás
Újtelek
Újtikos
Újudvar
Újvárfalva
Ukk
Und
Úny
Uppony
Ura
Uraiújfalu
Úrhida
Úri
Úrkút
Uszka
Uszód
Uzsa
Üllés
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Vadna
Vadosfa
Vág
Vágáshuta
Vajdácska
Vajszló
Vajta
Vál
Valkó
Valkonya
Vállaj
Vállus
Vámosatya
Vámoscsalád
Vámosgyörk
Vámosmikola
Vámosoroszi
Vámosújfalu

Vámosszabadi
Váncsod
Vanyarc
Vanyola
Várad
Váralja
Varászló
Váraszó
Várbalog
Varbó
Varbóc
Várda
Várdomb
Várfölde
Varga
Várgesztes
Várkesző
Várong
Városföld
Városlőd
Varsád
Varsány
Várvölgy
Vasad
Vasalja
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vásárosfalu
Vásárosmiske
Vasasszonyfa
Vasboldogasszony
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vaskeresztes
Vaskút
Vasmegyer
Vaspör
Vassurány
Vaszar
Vászoly
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vasszilvágy
Vát
Vatta
Vázsnok
Vécs
Végegyháza
Vejti
Vékény
Vekerd
Velem
Velemér
Velény
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Véménd
Vének
Vereb
Verőce
Verpelét
Verseg
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vérteskethely
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszőlős
Vése
Veszkény
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Veszprémvarsány
Vezseny
Vid
Vigántpetend
Villánykövesd
Vilmány
Vilonya
Vilyvitány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Visnye
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Viszló
Visznek
Vitnyéd
Vízvár
Vizslás
Vizsoly
Vokány

Vonyarcvashegy
Vöckönd
Völcsej
Vönöck
Vöröstó
Vörs
Zabar
Zádor
Zádorfalva
Zagyvarékas
Zagyvaszántó
Zajk
Zajta
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zala
Zalaapáti
Zalabaksa
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalacséb
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakomár
Zalaköveskút
Zalameggyes
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab

Zalaszentlászló
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zaláta
Zalatárnok
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zámoly
Zánka
Zaránk
Závod
Zebecke
Zebegény
Zemplénagárd
Zengővárkony
Zichyújfalu
Zics
Ziliz
Zimány
Zók
Zomba
Zubogy
Zsadány
Zsáka
Zsámbok
Zsana
Zsarolyán
Zsebeháza
Zsédeny
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Zsennye
Zsira
Zsombó
Zsujta
Zsurk
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2. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez
Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él)
megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések
Abony
Adony
Albertirsa
Bábolna
Bácsalmás
Badacsonytomaj
Baja
Balatonlelle
Balkány
Bátaszék
Békés
Békéscsaba
Bicske
Bonyhád
Cegléd
Csongrád
Dabas
Debrecen
Demecser
Devecser
Dunaföldvár
Edelény
Enying
Ercsi
Füzesabony
Gárdony
Gyomaendrőd
Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Harkány
Herend
Heves
Hódmezővásárhely
Izsák
Jánoshalma
Jánossomorja
Jászberény
Jászfényszaru
Kaba
Kaposvár
Karcag
Kecel
Kecskemét
Kenderes
Kerekegyháza

Keszthely
Kisbér
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Komádi
Komló
Kozármisleny
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Lajosmizse
Lengyeltóti
Martonvásár
Mátészalka
Mezőberény
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Mezőtúr
Miskolc
Mohács
Monor
Mór
Mórahalom
Nagyhalász
Nagykálló
Nagykáta
Nagykőrös
Nagymaros
Nyékládháza
Nyíradony
Nyíregyháza
Nyírlugos
Nyírtelek
Orosháza
Oroszlány
Örkény
Pápa
Pécsvárad
Pilis
Polgárdi
Pusztaszabolcs
Ráckeve
Sándorfalva
Sárbogárd
Sárospatak
Sásd

Sátoraljaújhely
Siklós
Solt
Soltvadkert
Sülysáp
Sümeg
Szabadszállás
Szarvas
Szeghalom
Szekszárd
Szentes
Szentlőrinc
Szigetvár
Tamási
Tapolca
Tata
Tét
Tiszacsege
Tiszakécske
Tompa
Túrkeve
Újfehértó
Vámospércs
Vasvár
Zalaegerszeg
Zalakaros
Zalalövő
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3. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez
A biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések és műszaki paraméterek
Általános elvárások:
–
–

–
–
–

Kizárólag a gépjárműkatalógusban feltüntetett gépkocsik szerezhetők be.
A beszerzett gépjárművek garancia idő alatti és azon túli javítását és karbantartását az adott gyártmány és
típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált márka szakszervizben kell elvégeztetni (az ajánlati
ár tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a garancia idő alatt felmerülő
kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját).
A garancia idő alatti és azon túli javítások és karbantartások során eredeti gyári alkatrészeket kell felhasználni.
A javítások és karbantartások során a gyártómű által előírt normaidőket és technológiai folyamatokat kell
alkalmazni.
Az üzemanyag fogyasztási, valamint széndioxid kibocsátási értékek esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság
által kiadott típusbizonyítványban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

1. Személyszállító személygépkocsik:
Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
•
Hosszúság: nagyobb, mint 3800 mm
•
Tengelytáv: nagyobb, mint 2400 mm
•
Magasság: kisebb vagy egyenlő, mint 1570 mm
•
Szállítható személyek száma: 5
•
Karosszéria-kivitel: 5 ajtós
•
Csomagtér: nagyobb, mint 200 liter
•
Váltó: manuális
•
Teljesítmény: nagyobb, mint 60 kW
•
Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
•
Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 6 l/100 km
•
Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 145 g/km
Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
•
Ködlámpa első
•
Ködlámpa hátsó
•
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
•
Blokkolásgátló
•
Menetstabilizáló rendszer
•
Elektronikus fékerőelosztó
•
Vezető és utas oldali első légzsák
•
Oldallégzsák elöl
•
Függöny(fej)légzsák elöl és hátul
•
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
•
Állítható fejtámlák valamennyi üléshez
•
Audio berendezés
•
Központi zár
•
Pollenszűrő
•
Belső levegőkeringtetés
•
Légkondicionáló berendezés
•
Elektromos ablakemelők elöl
•
Szervokormány
•
Állítható magasságú fényszóró
•
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
•
Állítható magasságú vezetőülés
•
Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
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•
•
•

Osztottan dönthető hátsó üléstámla
Zárható üzemanyagtöltő nyílás
Indításgátló

2. Összkerék meghajtású személygépjárművek:
2.1. Terepjáró személygépjárművek I. összkerék meghajtással:
2.2. Terepjáró személygépjárművek II. összkerék meghajtással:
2.3. Egyterű személygépjárművek összkerék meghajtással
2.1. Terepjáró személygépjárművek I. összkerék meghajtással:
Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
•
Magasság nagyobb, mint 1570 mm
•
Első terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 19 fok
•
Hátsó terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 24 fok
•
Szabad hasmagasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 180 mm
•
Megengedett össztömeg kisebb vagy egyenlő, mint 2500 kg
•
Szállítható személyek száma: 5
•
Váltó: manuális
•
Hajtás: összkerék (4WD)
•
Teljesítmény: nagyobb, mint 80 kW
•
Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
•
Üzemanyag fogyasztás vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
•
Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb, mint 230 g/km
Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
•
Ködlámpa első
•
Ködlámpa hátsó
•
Fényszórómosó berendezés
•
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
•
Blokkolásgátló
•
Menetstabilizáló rendszer
•
Vezető és utas oldali első légzsák
•
Oldallégzsák elöl
•
Függöny(fej)légzsák elöl és hátul
•
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két üléshez magasság állítással
•
Állítható fejtámlák valamennyi üléshez
•
Audio berendezés
•
Központi zár
•
Pollenszűrő
•
Belső levegőkeringtetés
•
Légkondicionáló berendezés
•
Elektromos ablakemelő elöl
•
Szervokormány
•
Állítható magasságú fényszóró
•
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
•
Állítható magasságú vezetőülés
•
Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
•
Osztottan dönthető hátsó üléstámla
•
Zárható üzemanyagtöltő nyílás
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2.2. Terepjáró személygépjárművek II. összkerék meghajtással:
Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
•
Magasság nagyobb, mint 1570 mm
•
Első terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 29 fok
•
Hátsó terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 36 fok
•
Szabad hasmagasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 200 mm
•
Gázlómélység: nagyobb vagy egyenlő, mint 400 mm
•
Megengedett össztömeg kisebb vagy egyenlő, mint 2500 kg
•
Szállítható személyek száma: nagyobb vagy egyenlő, mint 4
•
Váltó: manuális
•
Hajtás: összkerék (4WD)
•
Teljesítmény: nagyobb, mint 75 kW
•
Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
•
Üzemanyag fogyasztás vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
•
Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb, mint 230 g/km
Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
•
Ködlámpa hátsó
•
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
•
Blokkolásgátló
•
Menetstabilizáló rendszer
•
Vezető és utas oldali első légzsák
•
Oldallégzsák elöl
•
Függöny(fej)légzsák legalább az első üléssorhoz
•
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két üléshez magasság állítással
•
Fejtámlák valamennyi üléshez
•
Audio berendezés
•
Központi zár
•
Pollenszűrő
•
Belső levegőkeringtetés
•
Légkondicionáló berendezés
•
Elektromos ablakemelő elöl
•
Szervokormány
•
Állítható magasságú fényszóró
•
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
•
Állítható magasságú vezetőülés
•
Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
•
Osztottan dönthető hátsó üléstámla
•
Zárható üzemanyagtöltő nyílás

2.3. Egyterű személygépjárművek összkerék meghajtással:
Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
•
Magasság nagyobb, mint 1570 mm
•
Csomagtér térfogat: nagyobb vagy egyenlő, mint 400 liter
•
Szabad hasmagasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 165 mm
•
Megengedett össztömeg kisebb vagy egyenlő, mint 2500 kg
•
Szállítható személyek száma: 5
•
Váltó: manuális
•
Hajtás: összkerék (4WD)
•
Teljesítmény: nagyobb, mint 80 kW
•
Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
•
Üzemanyag fogyasztás vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
•
Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb, mint 230 g/km
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Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
•
Ködlámpa első
•
Ködlámpa hátsó
•
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
•
Blokkolásgátló
•
Menetstabilizáló rendszer
•
Vezető és utas oldali első légzsák
•
Oldallégzsák elöl
•
Függöny(fej)légzsák elől és hátul
•
Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés
•
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két üléshez magasság állítással
•
Állítható fejtámlák valamennyi üléshez
•
Audio berendezés
•
Központi zár
•
Pollenszűrő
•
Belső levegőkeringtetés
•
Légkondicionáló berendezés
•
Elektromos ablakemelő elöl
•
Szervokormány
•
Állítható magasságú fényszóró
•
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
•
Állítható magasságú vezető és utasülés
•
Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
•
Osztottan dönthető hátsó üléstámla
•
Zárható üzemanyagtöltő nyílás

3. Mikrobuszok:
Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
•
B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
•
Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm
•
Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm
•
Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm
•
Szállítható személyek száma: 8–9 fő.
•
Ülések száma: a gépkocsi rendelhető legyen 8 üléssel és 9 üléssel is (kizárólag 8 üléssel rendelhető gépkocsi
nem megfelelő). A 8 és 9 üléssel rendelkező gépjárműveket és azok ajánlati árát egyaránt fel kell tüntetni
a gépjármű katalógusban.
•
Hajtás: kétkerék (2WD). A megajánlott típus rendelhető legyen összkerék (4WD) meghajtással is. Mindkét
(2WD és 4WD) meghajtással rendelkező gépjárművet és azok ajánlati árát fel kell tüntetni a gépjármű
katalógusban.
•
Ajtók száma: 4 vagy 5
•
Váltó: manuális
•
Teljesítmény: nagyobb, mint 60 kW
•
Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
•
Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
•
Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km
•
Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az üléstámla magasságáig mért
csomagterének térfogata rövid tengelytáv esetén nagyobb, mint 0,8 m3, hosszú tengelytáv esetén nagyobb,
mint 1,3 m3
Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
•
Ködlámpa első
•
Ködlámpa hátsó
•
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
•
Blokkolásgátló
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•
Menetstabilizáló rendszer
•
Kipörgésgátló
•
Vezető és utas oldali első légzsák
•
Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz
•
Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz
•
Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés
•
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső üléshez magasság állítással
•
Állítható fejtámla valamennyi üléshez
•
Audio berendezés
•
Központi zár
•
Pollenszűrő
•
Belső levegőkeringtetés
•
Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel, elől-hátul klíma, levegő befúvóval minden üléssorhoz
•
Elektromos ablakemelő elöl
•
Szervokormány
•
Állítható magasságú fényszóró
•
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
•
Állítható magasságú vezetőülés
•
Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop
•
Zárható üzemanyagtöltő nyílás
•
Indításgátló
•
Teljes értékű pótkerék
További elvárt felszerelések:
–
legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont
–
3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító
–
kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan kérjük megadni)
–
oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel)
–
vonóhorog
–
4 darab téli gumiabroncs, hólánc
–
porral oltó
–
telefon kihangosító Bluetooth, rádió

Egyéb követelmények:
•

•
•

•
•

A katalógusba csak új személygépkocsik kerülhetnek be. E tekintetben új személygépkocsinak minősül
az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató,
illetve próbajárműként nem használták.
A személygépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva kell
történjen.
A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket
(az ÁFA, a vagyonszerzési illeték és a kötelező biztosítás kivételével) és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos
minden fizetési kötelezettséget.
A személygépkocsikhoz biztosítani kell legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt garanciális és
alkatrészellátási kötelezettséget.
A személygépkocsik teljes körű garanciális és garancián túli javítását és karbantartását régiónként legalább
egy az adott gyártmány és típus javítására a gyártómű vagy megbízottja által auditált, márka szakszervizben
biztosítani kell. A régió Magyarország következő hét tervezési- statisztikai régióját jelenti:
Régiók			Megyék
Nyugat-Dunántúl		
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala
Közép-Dunántúl		
Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém
Dél-Dunántúl		
Baranya, Somogy, Tolna
Közép-Magyarország
Pest, Budapest főváros
Dél-Alföld		
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád
Észak-Alföld		
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Észak-Magyarország
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád
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•
•

•
•
•
•
•

80565

A személygépkocsik esetében 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást is biztosítani kell.
A személygépkocsinak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben
meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
A személygépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
A személygépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.
A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált –
minőségbiztosítási rendszerrel.
A megajánlott gépjárművekre 3 évig, vagy 100 000 km-ig (ami előbb teljesül) teljes körű garanciát kell
biztosítani.
A gépjárművek fődarabjai, a motor, a sebességváltó és a hajtáslánc a gyártómű által beépítettnek kell
lennie. A gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a gépjárművet előállító gyártóműnél
a gyártósoron építettek be.

4. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez
A többfunkciós szolgáltató központ, a hatósági engedéllyel rendelkező állatmenhelyek kialakítása,
fejlesztése, valamint a kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések esetén elszámolható kiadások
I. A megvalósulási helyszín kialakítása (épület külső és belső felújítása, bővítése, korszerűsítése)
1.
2.

3.

épület és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
az 1. pontban foglalt fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó, önállóan nem támogatható kiadások:
a)
külső nyílászáróinak cseréje, beépítése;
b)
épület szigetelése;
c)
épületek akadálymentesítése;
d)
fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések
kiépítése, korszerűsítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából);
e)
vagyonvédelmi elektronikai és hűtőberendezések, rendszer kiépítése, korszerűsítése;
a megvalósulási helyszín környezetének kialakítása kapcsán önállóan nem, kizárólag az 1. pontban
foglaltakkal együtt támogatható kiadások:
a)
használati térelemek beszerzése* (például pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló);
b)
látvány térelemek beszerzése** (például favédőrácsok, virágtartók, díszkutak, információs táblák,
kültéri órák, zászlótartók, kandeláberek);
c)
fásszárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás;
d)
meglévő és új parkok beépített öntözőrendszerének kiépítése;
e)
játszótéri eszközök (homokozó kialakítása, tornaeszközök, hinta) beszerzése.

II. A megvalósulási helyszín kialakításához kapcsolódó, földrészleten belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
a)
tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák;
b)
szelektív hulladékgyűjtők és -tárolók kiépítése;
c)
vonalas létesítmény kiépítése, fejlesztése;
d)
a belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek és kerítés kiépítése, felújítása.
* használati térelem: azon rögzített utcabútor, amelynek rendeltetésszerű használata során fizikai kapcsolat jön létre
a használóval, és amelynek célja nem kizárólag vizuális élmény nyújtása.
** látvány térelem: olyan kültéri térelem, amely hozzájárul a településkép fejlesztéséhez, fejlődéséhez, és vizuális
élményt nyújt.
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5. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez
A megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó elszámolható eszközök
I. Konyhai eszközök:
1.
2.
3.
4.
5.

1 db hűtőszekrény,
1 db tűzhely,
konyhabútor,
1-1 db konyhai eszköz (kávéfőző, teafőző, vízforraló, mikrohullámú sütő, melegszendvics-sütő),
konyhai edények, tányérok, poharak, evőeszközök.

II. Elektronikai eszközök:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1 db rádió
hangosító eszközök (erősítő, keverőpult, hangfalak),
műholdas internetkapcsolathoz szükséges eszközök,
1 db videokamera,
legfeljebb 6 db számítógép-munkaállomás,
hálózati kapcsolatot biztosító eszközök: router (útválasztó), vezeték nélküli funkciókkal, a gépek számához
méretezett teljesítménnyel, switch (hálózati elosztó) a további gépek csatlakoztatásához,
1 db IP telefonálásra alkalmas eszköz (router vagy telefonkészülék),
szünetmentes tápegység, tápegységek*,
1 db fekete-fehér vagy színes lézernyomtató, lapolvasó (legalább 300 dpi felbontással, legfeljebb 5–10 sec
lapolvasási sebességgel, magyar nyelvű szoftverrel, kép állomány, illetve PDF formátumú mentési
lehetőséggel, valamint optikai karakterfelismerő modullal), fax, illetve fénymásoló, vagy ezen eszközöket
helyettesítő 1 db multifunkcionális készülék,
1 db CD-DVD vagy Blue-ray lejátszó,
1 db televízió,
1 db diktafon,
1 db házimozi rendszer,
1 db hordozható telefonkészülék
1 db projektor (legalább 1024 x 768 felbontással, min. 2000 ANSI lumen, 2000:1 kontraszt),
1 db digitális fényképező,
vezeték (hálózatba kötéshez)*,
szoftverek – kivéve a 7. § (2) bekezdésben meghatározott könyvtári szolgáltatáshoz kapcsolódó integrált
szoftver.

III. Szolgáltatások biztosításához szükséges eszközök:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1 db beltéri színpad,
színpadvilágítás,
színházi függöny,
paraván, mobil kiállítási installációs eszközök,
1 db pingpongasztal,
legfeljebb 4 db pingpongütő, legfeljebb 10 db labda,
1 db csocsóasztal,
1 db billiárdasztal, ütők, golyók,
1 db darts tábla, darts dobók,
1 db flipchart tábla,
1 db vetítővászon,
asztalok (számítógépes, olvasó),
székek,
polcrendszerek,
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

egyéb bútorok,
olvasó lámpák,
zárható iratszekrény,
irodaszékek,
pelenkázóasztal,
információs pult.

IV. Egyéb berendezési tárgyak, eszközök:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

légkondicionáló, ventillátorok,
takarítóeszközök (1 db porszívó, 1 db takarítógép),
szőnyegek, terítők, függönyök,
függönykarnisok,
belső és külső hirdetőtáblák,
kanapék, fotelek,
polcok, polcos szekrények,
szekrények,
térelválasztó bútorok,
ruhatároló fogasok,
poroltók,
állólámpák.

* Maximum a munkaállomások számának megfelelő számú eszköz szerezhető be.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 91/2013. (XI. 8.) OGY határozata
a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb
megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról*
1. A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése,
valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló
66/2013. (VI. 26.) OGY határozat az alábbi 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a magyarországi látogatást szervező köznevelési intézmény
a látogatást illetően részleges költségtérítésre legyen jogosult.”
2. E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Tiba István s. k.,

Z. Kárpát Dániel s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 92/2013. (XI. 8.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról**
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010.
(V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Csóti Györgyöt (Fidesz) és
dr. Zsiga Marcellt (Fidesz)
a bizottság tagjává
megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Tiba István s. k.,

Z. Kárpát Dániel s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. november 4-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2013. november 4-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1802/2013. (XI. 8.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt többlettámogatási igényének
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú, „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című nagyprojekt támogatásának növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti nagyprojekt támogatási szerződésének módosításához,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott nagyprojektet jóváhagyó határozat módosítása iránti kérelem Európai Bizottsághoz
történő benyújtásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		Orbán Viktor s. k.,
		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Támogatást igénylő
neve

D
Projekt
összköltsége
(nettó Ft)

E

F

G

Projekt

Projekt megítélt

Projekt támogatása

támogatási

többlet

(nettó Ft)

intenzitása

támogatása

(%)

(nettó Ft)

H

Projekt célja

A hulladékgazdálkodási
rendszer összesen 313
településen élő 426 022
lakost érint.
A projekt célja a társult
Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási
2.

KEOP-1.1.1/2F-

Program – Települési

2008-0002

szilárdhulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése

Mecsek-Dráva

települések területén

Regionális

megteremteni a modern

Szilárdhulladék

és költséghatékony

Kezelő Rendszer

17 275 756 870

16 271 072 445

94,184426

4 178 042 594

hulladékgazdálkodás

Létrehozását Célzó

feltételeit.

Önkormányzati

A projekt keretében három

Társulás

regionális hulladékkezelő
központ létesül, valamint
a hulladékgazdálkodási
rendszer üzemeltetéséhez
szükséges eszközök
kerülnek beszerzésre.

I
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1. melléklet az 1802/2013. (XI. 8.) Korm. határozathoz

Támogathatóság
feltételei

Támogatási szerződés
módosításával
kapcsolatos feltétel:
A támogatási szerződés
módosításában ki
kell kötni, hogy ha
az Európai Bizottság
a nagyprojektet
jóváhagyó
határozatának
módosításával
nem hagyja jóvá
a támogatási ráta
módosítását, a megítélt
többlet-támogatást
a támogató jogosult
egyoldalúan
visszavonni.
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A Kormány 1803/2013. (XI. 8.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén
végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről szóló 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén
végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről szóló 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja a következő c)–e) alpontokkal egészül ki:
(A Kormány
egyetért azzal, hogy)
„c) a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program indikatív, a nemzeti társfinanszírozást és
a teljesítménytartalékot egyaránt magába foglaló támogatási keretéből Budapest Főváros Önkormányzata
26,72%-os arányú, Pest Megye Önkormányzata 17,78%-os arányú, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,98%-os
arányú, az ágazati fejlesztések 45,47%-os arányú indikatív tervezési forráskerettel részesedjen,
d) Pest Megye Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata a tervezési jogkörükbe utalt indikatív források
tervezése során vonják be az érintett települési, illetve kerületi önkormányzatokat,
e) Érd megyei jogú város térsége tervezett fejlesztéseinek illeszkednie kell Érd megyei jogú város integrált
településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányokhoz a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program által meghatározott keretek között,”
2. A Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az érintett további minisztereket, hogy a 2. pont a) és b) alpont szerinti
tervezés során vonják be Pest Megye Önkormányzatát, Budapest Főváros Önkormányzatát és Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
érintett miniszterek
Határidő: folyamatos”
3. A Korm. határozat a következő 7. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pont c) alpont szerinti indikatív kereteket, valamint a 2. pont
d) és e) alpontban rögzített elveket a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kidolgozása és
az Európai Bizottsággal való megtárgyalása során vegye alapul.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

