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II. Törvények

2013. évi CCLII. törvény
egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról*

I. Fejezet 
egyes gyermekvédelmI és szocIálIs tárgyú törvények módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. § (1) A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) 3.  § (8)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[e törvény hatálya nem terjed ki azokra a lakhatást biztosító szolgáltatásokra, amelyek esetében]
„b) a  szolgáltatást igénybe vevő hozzátartozójának [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont],”
[a szolgáltatás nyújtására szolgáló ingatlanon tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, lakáshasználati joga vagy bérleti joga 
áll fenn (nyugdíjasház).]

 (2) Az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában
közeli hozzátartozó:)
„db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel 
nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, 
örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a  Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e  jogviszonya 
keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),”

 (3) Az Szt. 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  ellátást igénylő személy cselekvőképtelen kiskorú vagy a  cselekvőképességet teljesen korlátozó 
gondnokság alatt áll, a  kérelmet vagy indítványt – az  érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe 
véve  – a  törvényes képviselője terjeszti elő. A  korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a  cselekvőképességében 
a  szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.”

 (4) Az Szt. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104.  § Ha a  jogosult kiskorú vagy cselekvőképességében a  szociális ellátás igénybevételével összefüggő 
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy vagy a  cselekvőképességet teljesen korlátozó 
gondnokság alatt áll, a 95–100. §-ban szabályozott, jogi következményekkel járó cselekmények és jognyilatkozatok 
tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képviselőre kell alkalmazni.”

 (5) Az Szt.
a) 4.  § (1)  bekezdés d)  pont dc)  alpontjában az „örökbe fogadott” szövegrész helyébe az „örökbe fogadott, 

mostoha-” szöveg,
b) 18. § l) pont la) alpontjában és 24. § (4) bekezdésében a „közüzemi” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási” 

szöveg,
c) 41. § (1) bekezdésében az „– a jegyes kivételével – a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja]” szövegrész helyébe 

az „a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont]” szöveg,
d) 99/D. § (2) bekezdésében a „Ptk. 15/A. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 2:22. § (1) bekezdése” 

szöveg,
e) 119/A.  § (1)  bekezdésében a  „hozzátartozójától [Ptk. 685.  § b)  pontja]” szövegrész helyébe 

a „hozzátartozójától [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont]” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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 (6) Hatályát veszti az Szt. 4. § (1) bekezdés m) pont md) alpontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” 
szövegrész.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

2. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 
5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„a) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1) bekezdése szerinti 
kiskorú,”

 (2) A Gyvt. 5. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„f ) a gyermek tartására köteles személy: a Ptk.-ban meghatározott feltételek és sorrend szerint a szülő, más felmenő 
egyenesági rokon, a nagykorú testvér, a szülő házastársa,”

 (3) A Gyvt. 5. §-a a következő ny) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„ny) nevelőszülő: a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő,”

 (4) A Gyvt. 5. §-a a következő sz) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„sz) családbafogadó gyám: az a gyámként kirendelt személy, akinél a gyámhatóság a gyermeket ideiglenes hatállyal 
elhelyezte, vagy akinél a  bíróság a  gyermeket elhelyezte, vagy aki a  gyermeket a  gyámhatóság hozzájárulásával 
családba fogadta, kivéve ha a  gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más 
bentlakásos intézményben helyezték el,”

 (5) A Gyvt. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  személyes gondoskodás igénybevétele – ha e  törvény másként nem rendelkezik – önkéntes, az  ellátást 
igénylő (a  továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen 
korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú és a  cselekvőképességében a  gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével 
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a  kérelmét törvényes 
képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. A  korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a  cselekvőképességében 
a  gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében 
részlegesen korlátozott nagykorú személy és a  törvényes képviselője között az  ellátás igénybevételével 
kapcsolatban felmerült vitában – a tényállás tisztázása mellett – a gyámhatóság dönt.”

 (6) A Gyvt. 54. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(nevelőszülő az a személy lehet, aki)
„b) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt,”

 (7) A Gyvt. a 62. §-t megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„Az örökbefogadás előkészítésével kapcsolatos feladatok”

 (8) A Gyvt. 62. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(a gyermekvédelmi szakszolgáltatás a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett)
„c) figyelemmel kíséri az  örökbe fogadni szándékozó személyhez kötelező gondozásba kihelyezett gyermek 
beilleszkedését, ellátását, gondozását és tapasztalatairól írásban tájékoztatja a gyámhatóságot.”

 (9) A Gyvt. a következő 62/A. és 62/B. §-sal egészül ki:
„62/A. § A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a titkos örökbefogadás előkészítése érdekében
a) – a  megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság 82.  § (5)  bekezdése szerinti véleménye 
figyelembevételével – kiválasztja a  gyermek számára a  legmegfelelőbb, érvényes alkalmassági határozattal 
rendelkező örökbefogadó szülőt,
b) felkészíti a  gyermeket, a  gyermek gondozási helyét és az  örökbe fogadni szándékozó személyt 
az örökbefogadásra,
c) segíti a szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, ennek érdekében javaslatot tesz a gyermek örökbefogadó szülőhöz 
történő kötelező gondozásba történő kihelyezésére és figyelemmel kíséri azt,
d) javaslatot tesz az örökbefogadás engedélyezésére.
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62/B.  § (1) A  területi gyermekvédelmi szakszolgálat a  nyílt örökbefogadás elősegítése érdekében a  69/A.  §-ban 
meghatározott szolgáltatást nyújtja. A szolgáltatást igénybe vevővel a 69/D. §-ban foglaltak szerint megállapodást 
kell kötni.
(2) A  területi gyermekvédelmi szakszolgálat – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – megállapodást köt azzal a  vér 
szerinti szülővel és örökbe fogadni szándékozó személlyel, akik a  megállapodás megkötése előtt már ismerik 
egymást és együtt kérik a nyílt örökbefogadást elősegítő szolgáltatást.
(3) Ha a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a 69/D. § (3) bekezdésben meghatározott okokról szerez tudomást, 
öt napon belül írásban értesíti az  örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító, valamint az  örökbefogadás 
engedélyezésére illetékes gyámhatóságot.”

 (10) A Gyvt. a következő alcímmel, valamint 62/C. és 62/D. §-sal egészül ki:
„Az örökbefogadás utánkövetésével kapcsolatos feladatok
62/C.  § (1) A  területi gyermekvédelmi szakszolgálat a  gyámhatóság határozata alapján az  általa előkészített 
és –  az  örökbefogadó szülő kérelmére – a  69/A.  § (1)  bekezdése szerinti közhasznú szervezet által előkészített, 
jogerősen lezárult örökbefogadást utánköveti, és a  Magyarországon élő, magyar vagy külföldi állampolgárságú 
örökbe fogadó szülő és örökbe fogadott gyermek számára az  örökbefogadás utánkövetése keretében 
a (4) bekezdés szerinti szolgáltatást nyújtja.
(2) Az  örökbefogadást a  területi gyermekvédelmi szakszolgálat a  gyámhatóság által meghatározott időpontig, de 
legfeljebb öt évig követi után.
(3) Az örökbefogadás utánkövetésére első alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének jogerőre emelkedését 
követő két hónapon belül, azt követően pedig – a rokoni, házastársi örökbefogadás kivételével – az örökbefogadás 
engedélyezésének jogerőre emelkedését követő egy év múlva kerül sor. Az örökbe fogadó szülő kérelmére a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat további négy évig biztosíthatja az örökbefogadás utánkövetését.
(4) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata az örökbefogadás utánkövetése keretében
a) a gyermek örökbefogadó családjába és új környezetébe történő beilleszkedésének figyelemmel kísérése, és
b) a gyermek örökbefogadó családjában történő nevelésének személyes tanácsadással történő segítése.
(5) A  területi gyermekvédelmi szakszolgálat az  utánkövetés megtörténtéről és annak tapasztalatairól tájékoztatja 
az örökbefogadást engedélyező gyámhatóságot.
62/D.  § (1) A  területi gyermekvédelmi szakszolgálat az  örökbe fogadni szándékozó személyek, az  örökbefogadó 
családok és az örökbefogadottak számára klubot, segítő csoportot működtethet.
(2) A  területi gyermekvédelmi szakszolgálat a  vér szerinti szülő számára, annak kérelmére az  örökbefogadást 
követően – az örökbefogadás utánkövetésének 62/C. § szerinti szolgáltatásaiba nem tartozó – segítséget nyújt.”

 (11) A Gyvt. a következő alcímmel és 62/E. §-sal egészül ki:
„A törvényes képviselői feladatok ellátásának segítése és más szolgáltatási, szervezési feladatok
62/E. § A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a Ptk. 4:177. § szerinti, a gyámhatósági eljárásban a családjában élő 
vagy a nevelésbe vett gyermek érdekére tekintettel elrendelt vagy a szülők kérelmére biztosított közvetítői eljárás 
esetén – a  szülők egymással, illetve a  gyermekkel való megfelelő együttműködésének kialakítása érdekében  – 
közvetítőt biztosít. A  közvetítő a  területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a  gyámhatóság vagy a  gyermekjóléti 
szolgálat székhelyén támogatott közvetítői eljárás keretében nyújt szolgáltatást az  érintett szülő és gyermek 
számára.”

 (12) A Gyvt. 66/D. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a működtető azonnali hatállyal felmondja a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, ha)
„b) a  nevelőszülőt a  bíróság jogerős ítélettel cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezte vagy számára 
a gyámhatóság támogatót rendelt ki,”

 (13) A Gyvt. VIII/A. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„a közhasznú szervezet nyílt örökbeFogadást elősegítő és az örökbeFogadást 
utánkövető tevékenysége”

 (14) A Gyvt. 69/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közhasznú szervezet az örökbe fogadó szülő, az örökbe fogadott gyermek vagy a vér szerinti szülő számára, 
kérelmükre – az  örökbefogadás utánkövetésének 69/F.  § szerinti szolgáltatásaiba nem tartozó – örökbefogadás 
utáni segítséget nyújtó szolgáltatásokat biztosíthat, elősegítheti az ellátásokhoz való hozzájutást.”

 (15) A Gyvt. 69/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  közhasznú szervezet az  örökbe fogadni szándékozó személyek, az  örökbefogadó családok és 
az örökbefogadottak számára klubot, segítő csoportot működtethet.”
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 (16) A Gyvt. 69/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  közhasznú szervezet a  69/A.  § (2)  bekezdés e)  pontja és a  69/A.  § (3)  bekezdése szerinti szolgáltatást 
önállóan, valamint az  örökbefogadásnak az  általa vagy a  területi gyermekvédelmi szakszolgálat által biztosított 
utánkövetése mellett is nyújthatja.”

 (17) A Gyvt. 69/D. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közhasznú szervezet – a  (3) bekezdésben foglalt kivétellel – azzal a vér szerinti szülővel és örökbe fogadni 
szándékozó személlyel, akik már ismerik egymást és együtt kérik a nyílt örökbefogadást elősegítő szolgáltatást
a) megállapodást köt, vagy
b) – ha a  megállapodás megkötésére nem kerül sor – tájékoztatást nyújt, hogy a  nyílt örökbefogadást elősegítő 
szolgáltatás a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál is igénybe vehető.
(1b) Ha a közhasznú szervezet a  (3) bekezdésben meghatározott okokról szerez tudomást, öt napon belül írásban 
értesíti az  örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító, valamint az  örökbefogadás engedélyezésére illetékes 
gyámhatóságot.”

 (18) A Gyvt. VIII/A. Fejezete a következő alcímmel és 69/F–69/H. §-sal egészül ki:
„Az örökbefogadás utánkövetése
69/F.  § (1) A  közhasznú szervezet – az  örökbe fogadó szülő kérelmére, a  gyámhatóság határozatában foglaltak 
szerint –
a) az általa előkészített és jogerősen lezárult örökbefogadást követően utánkövetést végez, és
b) a  más közhasznú szervezet vagy a  területi gyermekvédelmi szakszolgálat által előkészített, jogerősen lezárult 
örökbefogadást követően utánkövetést végezhet.
(2) A  közhasznú szervezet az  örökbefogadás utánkövetésére vonatkozó tevékenységét a  62/C.  § (2)–(5)  bekezdésében 
foglaltak szerint végzi.
69/G.  § (1) A  közhasznú szervezet az  örökbefogadás utánkövetése körébe tartozó szolgáltatást kizárólag 
Magyarországon élő, magyar állampolgárságú örökbe fogadó szülő és örökbe fogadott gyermek számára nyújthat.
(2) A  közhasznú szervezet az  örökbefogadás utánkövetése körébe tartozó szolgáltatásért a  szolgáltatás igénybe 
vevőjétől szolgáltatási díjat nem kérhet, más költségek viselésére a szolgáltatás igénybe vevőjét nem kötelezheti és 
tőle díjazást nem fogadhat el.
(3) A közhasznú szervezet az örökbefogadás utánkövetését a nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenysége mellett 
vagy önálló szolgáltatásként is nyújthatja.
69/H.  § (1) Az  örökbefogadás utánkövetése az  örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek 
tevékenységét és működési engedélyezését szabályozó kormányrendeletben meghatározott működési 
engedélyhez kötött tevékenység.
(2) A működési engedély kiadásáról a szolgáltató kérelmére a működést engedélyező szerv dönt.
(3) A  működést engedélyező szerv évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a  szolgáltatás megfelel-e 
a jogszabályokban, a működési engedélyben, valamint a szakmai programban foglaltaknak.
(4) Ha a  működést engedélyező szerv a  közhasznú szervezet által nyújtott utánkövetés során az  örökbe fogadott 
gyermek vagy az  örökbe fogadó szülő súlyos jog- vagy érdeksérelmét észleli, az  örökbefogadás utánkövetésére 
irányuló szolgáltatás végzését legfeljebb 60 napra felfüggeszti vagy a működési engedélyt visszavonja.
(5) A  működést engedélyező szerv intézkedik a  működési engedélyek kiadásának, visszavonásának, 
az  örökbefogadás utánkövetésére irányuló szolgáltatás nyújtásától történő eltiltásnak, valamint a  szolgáltatás 
végzése felfüggesztésének a minisztérium hivatalos lapjában és a minisztérium honlapján történő közzétételéről.”

 (19) A Gyvt. 81. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gyámhatóság – a nevelésbe vett gyermek feletti szülői felügyeleti jogot a nevelésbe vétel előtt gyakorló azon 
szülő kérelmére, akinek a szülői felügyeleti joga szünetel – a nevelésbe vett gyermek gyermekvédelmi gyámjának 
meghallgatásával, a  nevelésbe vétel egyidejű megszüntetése mellett a  Ptk. 4:187–189.  §-ában foglaltaknak 
megfelelően hozzájárulhat ahhoz, hogy a  szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt 
a gyermeket a szükséges ideig más, a szülő által megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, 
feltéve, hogy a nevelésbe vétel megszüntetése és a családbafogadás a gyermek érdekében áll.”

 (20) A Gyvt. 102. §-át megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím lép:
„A hivatásos gondnok”

 (21) A Gyvt. 102. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  hivatásos gondnok a  Kormány által kijelölt szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha hivatásos gondnokul a  Ptk. 2:31.  § (5)  bekezdése 
alapján mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személyt rendel ki a gyámhatóság.”
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 (22) A Gyvt. 102. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hivatásos gondnok egyidejűleg 30 gondnokolt érdekében járhat el, kivéve ha
a) az  adott gondnokoltak igényeinek figyelembevétele alapján a  gondnoki feladatok ellátását legfeljebb 
35 gondnokolt egyidejű ellátása nem veszélyezteti, vagy
b) a hivatásos gondnoki feladatokat kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy látja el.
(1b) Az  (1a)  bekezdés b)  pontjában meghatározott személy egyidejűleg legfeljebb 45 gondnokolt érdekében 
járhat el.
(1c) Ha a  hivatásos gondnok hivatásos támogatói feladatokat is ellát, a  gondnokoltjainak és támogatott 
személyeinek száma együttesen sem haladhatja meg az (1a) és (1b) bekezdésben foglalt létszámot.
(1d) Ha a  hivatásos gondnok tevékenységét munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban látja el, díjazását úgy 
kell megállapítani, hogy annak összege gondnokoltanként – a  gondnoki feladatok mértéke alapján – az  öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 10%-át elérje.”

 (23) A Gyvt. 102. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A nyilvántartás nem minősül hatósági nyilvántartásnak.”

 (24) A Gyvt. a következő 103. §-sal egészül ki:
„103. § (1) Ha a hivatásos gondnoki feladatok ellátására munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében kerül 
sor, a  hivatásos gondnoki feladatokat ellátni kívánó személy a  jelentkezéskor hatósági bizonyítvánnyal igazolja, 
hogy büntetlen előéletű.
(2) Indokolt esetben a  hivatásos gondnokot foglalkoztató szerv vezetője (a  továbbiakban: vezető) írásban 
felszólíthatja a hivatásos gondnokot, hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidőn belül 
menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy büntetlen előéletű.
(3) Ha a hivatásos gondnok igazolja, hogy büntetlen előéletű, a vezető az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány 
kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a hivatásos gondnok részére megtéríti.
(4) A vezető a büntetlen előélet igazolása céljából kezeli
a) a hivatásos gondnoki feladatok ellátására jelentkező személy, és
b) a hivatásos gondnok
azon személyes adatait, amelyeket az  e  célból a  bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány 
tartalmaz.
(5) Az  (1)–(4)  bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a  vezető a  munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
létesítése esetén – a jogviszony megszűnéséig, megszüntetéséig kezeli.”

 (25) A Gyvt. 132. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartás szabályozása vagy annak végrehajtása iránti 
eljárásban felmerülő konfliktus megoldására a  gyámhatóság kezdeményezheti vagy a  gyermek érdekében 
elrendelheti a  konfliktusnak – a  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint lefolytatott – közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás 
keretében történő rendezését.”

 (26) A Gyvt. 133/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyámhatósági eljárás költségeit – a  (2)–(5)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  eljáró szerv viseli. 
A  gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos hatósági ügyekben és a  nevelésbe vett gyermek érdekében 
elrendelt közvetítés esetében az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli.”

 (27) A Gyvt. 133/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A gyermek érdekében a gyámhatóság által elrendelt vagy a kérelemre biztosított közvetítés esetén a szülők
a) az általuk választott közvetítő által meghatározott díjat maguk térítik meg,
b) a  területi gyermekvédelmi szakszolgálat által biztosított támogatott közvetítői eljárás igénybevétele esetén 
– a (3b) bekezdésben foglalt kivétellel – a közvetítői eljárás díjaként alkalmanként a kötelező legkisebb munkabér 
3%-ának megfelelő összeget fizetik meg, amely alól költségmentességet kérhetnek.
(3b) A  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő szülő ingyenesen jogosult 
a támogatott közvetítői eljárás igénybevételére.”
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 (28) A Gyvt. 135. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a gyermekvédelmi gondoskodás biztosítása, a gyermek örökbefogadásának elősegítése és a származás megismeréséhez 
való jog érvényesülésének biztosítása céljából a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gyámhatóság kezeli)
„c) az  örökbe fogadó szülő személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára, vagyoni helyzetére 
vonatkozó adatokat, valamint a  gyermek örökbefogadó családjába történő beilleszkedésére, nevelésére és 
fejlődésére vonatkozó adatokat,”

 (29) A Gyvt. 135/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet az  örökbefogadás utánkövetése érdekében 
kezelheti az  örökbe fogadó szülő személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára, vagyoni 
helyzetére vonatkozó adatokat, valamint a gyermek örökbefogadó családjába történő beilleszkedésére, nevelésére 
és fejlődésére vonatkozó adatokat.”

 (30) A Gyvt. 135/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet az örökbefogadást 
elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek tevékenységét és működési engedélyezését 
szabályozó kormányrendeletben meghatározott formában évente adatot szolgáltat a  szolgáltatást engedélyező 
szervnek – a közhasznú szervezet tevékenységének ellenőrzése céljából –
a) személyazonosításra alkalmatlan módon az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakról,
b) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról,
c) az (1a) bekezdésben foglaltakról.”

 (31) A Gyvt. a következő 135/C. §-sal egészül ki:
„135/C.  § A  területi gyermekvédelmi szakszolgálat, az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú 
szervezet és a  gyámhatóság az  örökbefogadás utánkövetése érdekében a  135.  § (5)  bekezdés c)  pontjában és 
a 135/A. § (1a) bekezdésében meghatározott adatokat egymásnak átadhatják.”

 (32) A Gyvt. 141. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője nyilvántartást vezet)
„f ) az örökbefogadás utánkövetéséről a 135. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott adattartalommal.”

 (33) A Gyvt. 141/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet – az  örökbefogadás utánkövetése céljából – 
a 135/A. § (1a) bekezdésében meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet.”

 (34) A Gyvt. a következő 161/Z. §-sal egészül ki:
„161/Z.  § (1) E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013.  évi CCLII.  törvénnyel megállapított 62.  § (3)  bekezdés c)  pontját, 62/A–62/D.  §-át, 
69/A.  § (3)  és (4)  bekezdését, 69/B.  § (1a)  bekezdését, 69/D.  § (1a) és (1b)  bekezdését, valamint 69/F–69/H.  §-át 
a  2014.  március 15-e után indult örökbefogadási eljárásokra kell alkalmazni, beleértve az  örökbefogadás előtti 
eljárást is.
(2) E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013.  évi CCLII.  törvénnyel megállapított 62/E.  §-át a  2014. március 15-én folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.
(3) A 2014. március 15-én hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek alkalmazásának és díjazásának 2015. január 
1-jéig kell megfelelnie az  e  törvénynek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel megállapított 102. §-ának.”

 (35) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„j) az  örökbefogadást elősegítő és az  örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek tevékenységét és 
működésük engedélyezését, továbbá a szolgáltatást engedélyező szerv kijelölését,
k) a  gyermekvédelmi közvetítői eljárás és a  támogatott közvetítői eljárás elrendelésének és alkalmazásának 
szabályait,”

 (36) A Gyvt.
 1. 4. § (3) bekezdésében az „az eseti gondnok” szövegrész helyébe az „a gyám” szöveg,
 2. 13.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „Csjt.-nek” szövegrész helyébe a „Ptk. családjogra irányadó szabályainak” 

szöveg,
 3. 19.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „az e  törvényben és más 

jogszabályban” szöveg,
 4. 19. § (4) bekezdés f ) pontjában a „Csjt.” szövegrész helyébe a „Ptk. családjogra irányadó szabályai” szöveg,
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 5. 43.  § (4)  bekezdésében és 49.  § (2)  bekezdésében a  „cselekvőképes” szövegrész helyébe 
a „cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem álló” szöveg,

 6. 62. § (2) bekezdésében a „rendszeres” szövegrész helyébe a „folyamatos” szöveg,
 7. 64.  § b)  pontjában, 66.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 141.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „eseti gondnoki” 

szövegrész helyébe az „eseti gyámi” szöveg,
 8. 68/B. § (5) bekezdésében, 68/C. § (2)–(4) bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrész helyébe az „eseti gyám” 

szöveg,
 9. 68/C.  § (1)  bekezdésében, 87.  § (4) és (5)  bekezdésében az „eseti gondnokot” szövegrész helyébe az „eseti 

gyámot” szöveg,
10. 68/C. § (3) bekezdésében az „eseti gondnoktól” szövegrész helyébe az „eseti gyámtól” szöveg,
11. 69/D.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „cselekvőképességet kizáró gondnokság” szövegrész helyébe 

a „cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság” szöveg,
12. 80. § (4) bekezdésében a „Csjt. 48/A. §-ában” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:124. §-ában” szöveg,
13. 81. § (1) bekezdésében a „Csjt. 48. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:126. § (1) bekezdése” szöveg,
14. 85. § (1) bekezdésében a „Csjt.” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg,
15. 87. § (4) bekezdés a) pontjában a „Csjt. szabályai” szövegrész helyébe a „Ptk. családjogra irányadó szabályai” 

szöveg,
16. 89. § (1) bekezdésében a „vagyonkezelő eseti gondnokot” szövegrész helyébe a „vagyonkezelő eseti gyámot” 

szöveg,
17. 89.  § (2)  bekezdésében a „vagyonkezelő eseti gondnok” szövegrész helyébe a „vagyonkezelő eseti gyám” 

szöveg,
18. 128.  § (1)  bekezdésében a  „korlátozottan cselekvőképes személyt” szövegrész helyébe a  „korlátozottan 

cselekvőképes gyermeket, a  cselekvőképességében a  gyámügyi eljárásban felmerülő jognyilatkozat 
tekintetében részlegesen korlátozott személyt” szöveg,

19. 133/A.  § (6) és (11)  bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrész helyébe az „eseti gondnok, eseti gyám” 
szöveg,

20. 135.  § (5)  bekezdésében a  „gyermek örökbefogadásának elősegítése” szövegrész helyébe a  „gyermek 
örökbefogadásának elősegítése, utánkövetése” szöveg,

21. 135. § (5) bekezdés b) pontjában, 135. § (8) bekezdés b) pontjában, 135. § (9) bekezdés b) pontjában, 135/A. § 
(1) bekezdés c) pont ce) alpontjában, 141/B. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „Csjt. 47. §-a” szövegrész 
helyébe a „Ptk. 4:121. §-a” szöveg,

22. 135. § (9) bekezdés a) pontjában, 141/D. § (1) bekezdésében a „Csjt. 49. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe 
a „Ptk. 4:129. § (2) bekezdése” szöveg,

23. 136. § (5) bekezdésében az „őt nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő” szövegrész helyébe az „őt nevelő 
szülő vagy a gyermek törvényes képviselője” szöveg,

24. 136/A. § (1) bekezdésében a „más törvényes képviselője” szövegrész helyébe a „törvényes képviselője” szöveg,
25. 141/B. § (4) bekezdésében az „elősegítő” szövegrész helyébe az „elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését 

végző” szöveg,
26. 152. § (1) bekezdésében a „Csjt.-nek” szövegrész helyébe a „Ptk.-nak” szöveg,
27. 152.  § (2)  bekezdésében a „Csjt. rendelkezése” szövegrész helyébe a „Ptk. családjogra irányadó szabályai” 

szöveg
lép.

 (37) Hatályát veszti a Gyvt.
a) 5. § s) pont sd) alpontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész,
b) IX. Fejezete,
c) 102. § (5) bekezdés c) pontja.

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

3. § (1) A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tny.) 88.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felelősség megállapítására a Polgári Törvénykönyvről szóló törvénynek a szerződésen kívül okozott károkért 
való felelősségre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy a  felelősség abban 
az esetben is fennáll, ha a nyugellátásra jogosultnak kára nincs.”
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 (2) A Tny.
a) 79. § (2) bekezdés d) pontjában a „gyám, eseti gondnok” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám vagy 

a gyermek vagyonának kezelésére a gyámhatóság által feljogosított személy” szöveg,
b) 89. § (3) bekezdés b) pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „ , a polgári perrendtartásról 

szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet” szöveg
lép.

4. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
módosítása

4. §  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény 27.  §-ában 
a „személyhez fűződő jogok” szövegrész helyébe a „személyiségi jogok” szöveg lép.

5. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

5. § (1) A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.)
a) 2.  § (3)  bekezdés g)  pontjában, 3.  § (4)  bekezdésében és 4.  § (6)  bekezdés a)  pontjában az „önkéntes által 

okozott kár megtérítésére” szövegrész helyébe az  „önkéntes által okozott kár megtérítésére, illetve 
az önkéntes által elkövetett személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj megfizetésére” szöveg,

b) 3.  § (4)  bekezdésében a „szolgáltatás során okozott kár megtérítésére” szövegrész helyébe a „szolgáltatás 
során okozott kár megtérítésére, illetve a személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj megfizetésére” szöveg,

c) 5.  § (1)  bekezdésében a  „korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy” szövegrész helyébe 
a „cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú 
személy” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (5) bekezdés a) pontjában, 7. § (4) bekezdésében és 8. § (1) bekezdés d) pontjában 
a  „korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes” szövegrész helyébe a  „cselekvőképességében 
a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú önkéntes” szöveg,

e) 6.  § (3)  bekezdésében a  „Korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe az  „A korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú személy és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében 
részlegesen korlátozott nagykorú személy” szöveg,

f ) 7.  § (3)  bekezdésében a  „korlátozottan cselekvőképes önkéntes” szövegrész helyébe a  „korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú önkéntes és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében 
részlegesen korlátozott nagykorú önkéntes” szöveg,

g) 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen 
önkéntes” szövegrész helyébe a  „kiskorú önkéntes és a  cselekvőképességében a  közérdekű önkéntes 
tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes” szöveg,

h) 1.  melléklet 5.3.  pontjában a  „korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntest” szövegrész helyébe 
az  „a  cselekvőképességében a  közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 
nagykorú önkéntest” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a  Köt. 1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „ , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságnál” szövegrész.

6. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosítása

6. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXCI.  törvény 23.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a  „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az  „ , a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet” szöveg lép.
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II. Fejezet 
egyes egészségügyI és egészségbIztosításI tárgyú, valamInt sporttevékenységgel 
összeFüggő törvények módosítása

7. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

7. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ebtv.) 9/A.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„9/A.  § A  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 6:130.  §-ában foglaltakat 
a  finanszírozott egészségügyi szolgáltatók és a  30.  § (2)  bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező szolgáltatók 
vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy esetükben
a) a pénztartozás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidő hatvan nap,
b) a pénztartozás teljesítésére szerződésben kikötött határidő a hatvan napot meghaladó részében semmis.”

 (2) Az  Ebtv. 31.  § (9)  bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvény 81.  §-a alapján üzleti 
titoknak nem minősülő” szövegrész helyébe az „a Ptk. szerint üzleti titoknak nem minősülő” szöveg lép.

8. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

8. § (1) Az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 3.  § t)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„t) cselekvőképtelen: az  a  személy, akit a  bíróság a  Polgári Törvénykönyv (a  továbbiakban: Ptk.) szerint 
cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, továbbá a tizennegyedik életévét be nem töltött 
kiskorú és a cselekvőképtelen állapotban lévő személy;”

 (2) Az Eütv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  beteg a  gyógyintézetet bejelentés nélkül hagyja el, a  kezelőorvos ezt a  beteg egészségügyi 
dokumentációjában feltünteti, továbbá cselekvőképtelen beteg esetén – ide nem értve a  cselekvőképtelen 
állapotban lévő beteget – a  gyógyintézet elhagyásának tényéről értesíti a  törvényes képviselőt. Korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú és a  cselekvőképességében az  egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása 
tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú beteg esetén a  16.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint megnevezett 
személyt, ennek hiányában a  törvényes képviselőt kell értesíteni. Amennyiben a  betegnek a  támogatott 
döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van és annak feltüntetését az egészségügyi dokumentációban 
kérte, a gyógyintézet elhagyásának tényéről a támogatót értesíteni kell.”

 (3) Az Eütv.12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Cselekvőképtelen beteg esetén – ide nem értve a cselekvőképtelen állapotban lévő beteget – az (1) bekezdés 
szerinti jog a törvényes képviselő egyetértésével gyakorolható.”

 (4) Az Eütv. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  cselekvőképtelen, a  korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a  cselekvőképességében bármely ügycsoport 
tekintetében részlegesen korlátozott betegnek is joga van a  korának és pszichés állapotának megfelelő 
tájékoztatáshoz.”

 (5) Az Eütv. 13. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha a betegnek az egészségügyi ellátással összefüggő döntései meghozatalában a támogatott döntéshozatalról 
szóló törvény szerinti támogatója van, a beteg kérelmére a tájékoztatás során biztosítani kell támogatója jelenlétét.”

 (6) Az Eütv. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a betegnek az egészségügyi ellátással összefüggő döntései meghozatalában a támogatott döntéshozatalról 
szóló törvény szerinti támogatója van, a beteg kérelmére biztosítani kell, hogy a támogató – a 27. §-ban foglaltak 
betartásával – a beleegyezés megadása során jelen lehessen, azzal kapcsolatban a beteggel egyeztethessen.”

 (7) Az Eütv. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntésekben a cselekvőképtelen, illetve a korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú és a  cselekvőképességében az  egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében 
részlegesen korlátozott beteg véleményét a  szakmailag lehetséges mértékig figyelembe kell venni abban 
az esetben is, ha a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát a (2) bekezdés szerinti személy gyakorolja.”
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 (8) Az Eütv. 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (4) bekezdés rendelkezéseit
a) a  korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a  cselekvőképességében az  egészségügyi ellátással összefüggő jogok 
gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg törvényes képviselője és
b) az a) pontban meghatározott beteg által a 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján megnevezett személy
nyilatkozatára is alkalmazni kell.”

 (9) Az Eütv. 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Cselekvőképtelen beteg, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a  cselekvőképességében az  egészségügyi 
ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetén a  20.  § (2)  bekezdése 
szerinti ellátás nem utasítható vissza.
(2) Ha cselekvőképtelen beteg, továbbá korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a  cselekvőképességében 
az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetén a 20. § 
(3) bekezdése szerinti ellátás visszautasítására kerül sor, az egészségügyi szolgáltató keresetet indít a beleegyezés 
bíróság általi pótlása iránt. A kezelőorvos a bíróság jogerős határozatának meghozataláig köteles a beteg egészségi 
állapota által indokolt ellátások megtételére. Közvetlen életveszély esetén a szükséges beavatkozások elvégzéséhez 
bírósági nyilatkozatpótlásra nincs szükség.”

 (10) Az Eütv. 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog a 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyt, 
korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az  egészségügyi ellátással összefüggő jogok 
gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy dokumentációjába való betekintési jog a beteget, a 16. § 
(1) bekezdés a) pontja szerint megnevezett személyt, ilyen személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg.”

 (11) Az Eütv. 112. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(nem vehető fel a működési nyilvántartásba az,)
„j) aki cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozó vagy cselekvőképességét 
teljesen korlátozó gondnokság alatt áll,”

 (12) Az Eütv. 113/A. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
[a működési nyilvántartásból a nyilvántartást vezető szerv – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – törli azt a személyt]
„a) akit a  bíróság bármely ügycsoport tekintetében cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy 
a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett,”

 (13) Az Eütv. 134. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  beteg cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a  cselekvőképességében 
az  egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott, a  kezelőorvos 
a 16. §-ban foglalt személyeket is tájékoztatja.”

 (14) Az Eütv. 136. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni)
„b) cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, valamint – ha a beteg kéri – a támogatott döntéshozatalról 
szóló törvény szerinti támogató nevét, lakcímét, elérhetőségét, továbbá kiskorú, illetve a  cselekvőképességet 
részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló beteg esetében a  törvényes képviselő nevét, lakcímét, 
elérhetőségét,”

 (15) Az Eütv. 159. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kutatás cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében 
az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valamely vagyoni jellegű ügycsoport 
tekintetében részlegesen korlátozott személyen kizárólag a  következő feltételek együttes fennállása esetén 
végezhető:
a) az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feltételek teljesülnek;
b) a kutatástól várt eredmény közvetlenül szolgálhatja a kutatás alanyának egészségét;
c) a kutatás nem folytatható hasonló hatékonysággal cselekvőképes személyen;
d) a  16.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti személy, illetve korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint 
a  cselekvőképességében az  egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott 
személy esetén a kutatási alany – figyelemmel a 16. § (5) bekezdésében foglaltakra is – a beleegyezését adta.”

 (16) Az Eütv. 187. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A nemző-, illetőleg fogamzásképességet megakadályozó művi meddővé tétel egészségügyi indokból az érintett 
személy írásbeli kérelme alapján
a) tizennyolcadik életévét betöltött cselekvőképes és
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b) tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott,
c) tizennyolcadik életévét be nem töltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint
d) a 187/B. § szerinti esetben a cselekvőképtelen – ide nem értve a cselekvőképtelen állapotban lévő személyt –
személynél végezhető el.
(1a) A  művi meddővé tétel az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti személy kérelmére családtervezési célból 
40. életévét betöltött vagy három vér szerinti gyermekkel rendelkező személynél végezhető el.”

 (17) Az Eütv. 187. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a beavatkozás az (1) bekezdés b)–d) pontjában megjelölt személy művi meddővé tételére irányul, 
a  (2) és (3)  bekezdés szerinti tájékoztatás az  érintett számára a  cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen 
korlátozó ok jellegének figyelembevételével, az érintett személy által értelmezhető módon történik.”

 (18) Az Eütv. 187/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A 187. § (1) bekezdés c) pontja szerinti személy kérelmező egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel 
iránti kérelmének érvényességéhez a törvényes képviselője hozzájárulása szükséges.
(1a) A  187.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelmének 
érvényességéhez – amennyiben a beavatkozást nem egészségügyi indokból kéri – a gyámhatóság hozzájárulása és
a) törvényes képviselője vagy
b) a 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján megnevezett személy
hozzájárulása szükséges.”

 (19) Az Eütv. 187/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyámhatóság a hozzájárulás megadása előtt vizsgálja, hogy a 187. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy 
kérelme akaratával egyező-e, így különösen azt, hogy az  érintett és törvényes képviselője között fennáll-e 
érdekellentét, továbbá azt, hogy az érintett tisztában van-e a döntése következményeivel.”

 (20) Az Eütv. 244. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„244. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás keretében végzett ellátás során okozott kárért és személyiségi jogsértésért 
az  egészségügyi szolgáltató tartozik felelősséggel, illetve helytállással. Ha a  törvény alapján az  egészségügyi 
dolgozó a  saját nevében és felelősségére nyújtott egészségügyi szolgáltatást, az  egészségügyi szolgáltatásokkal 
összefüggésben okozott kárért és személyiségi jogsértésért az egészségügyi dolgozó tartozik felelősséggel, illetve 
helytállással.
(2) Az  egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett kárigényekre, illetve a  személyiségi jogsértések 
esetén követelhető igényekre a  Ptk.-nak a  szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre, valamint 
a személyiségi jogok megsértésének szankcióira vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

 (21) Az Eütv.
a) 24.  § (5)  bekezdésében a „magántitok-védelméhez való jogát” szövegrész helyébe a „magántitokhoz való 

jogát”,
b) 113/A. § (1a) bekezdésében a „b)–d) pontjai” szövegrész helyébe az „a)–d) pontja”,
c) 164. § (2) bekezdésében a „kártérítés fedezetére” szövegrész helyébe a „kártérítés és sérelemdíj fedezetére”,
d) 187/A.  § (3)  bekezdésében az  „a korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe az  „a 187.  § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti személy”,
e) 187/A.  § (6)  bekezdésében az  „a korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe az  „a 187.  § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti személy” és az „a 187. § (3) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 187. § 
(3) bekezdése”,

f ) 187/A.  § (7)  bekezdésében az  „az (1)  bekezdés” szövegrészek helyébe az  „az (1a)  bekezdés” és 
az „a  korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe az „a 187.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
személy”,

g) 187/A.  § (8)  bekezdésében az  „a korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe 
az  „a  187.  §  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti személy”, az  „az (1)–(6)  bekezdésben” szövegrész helyébe  
az „az (1a)–(6) bekezdésben” és az „az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (1a) bekezdés”,

h) 187/B. § (4) bekezdés c) pontjában az „a nő” szövegrész helyébe az „a cselekvőképtelen személy”,
i) 197.  § (2) és (3)  bekezdésében az „A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen beteg” szövegrész 

helyébe az  „A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a  cselekvőképességében az  egészségügyi ellátással 
összefüggő jogok tekintetében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen beteg”,

j) 197.  § (9)  bekezdésében a  „korlátozottan cselekvőképes beteget” szövegrész helyébe a  „korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú vagy a  cselekvőképességében az  egészségügyi ellátással összefüggő jogok 
tekintetében részlegesen korlátozott beteget”,
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k) 206. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, a  cselekvőképességében az  egészségügyi ellátással összefüggő jogok tekintetében 
részlegesen korlátozott”,

l) 206.  § (5)  bekezdés e)  pontjában az „a korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen” szövegrész 
helyébe az „az érintett”,

m) 211.  § (1)  bekezdésében a  „Korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe a  „Korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok tekintetében 
részlegesen korlátozott személy”

szöveg lép.
 (22) Hatályát veszti az Eütv.

a) 187. § (3) bekezdésében az „– a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –” szövegrész,
b) 187. § (4) bekezdése,
c) 187. § (8) bekezdésében a „–(4)” szövegrész.

9. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

9. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény 21.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az egészségügyi dolgozó a Polgári Törvénykönyv szerinti támogatott döntéshozatallal összefüggő határozat 
hatálya alatt áll, az  alkalmassági vizsgálat kiterjed arra is, hogy a  támogatott egészségügyi dolgozó egészségügyi 
tevékenységét a  támogató kirendelésére okot adó, belátási képességének kisebb mértékű csökkenése nem 
befolyásolja-e hátrányosan.”

10. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

10. § (1) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. §-a a következő 46. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„46. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

 (2) A Gytv. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A klinikai vizsgálat kezdeményezőjének, a klinikai vizsgálattal összefüggésben keletkezett károk megtérítésére, 
illetve a klinikai vizsgálattal összefüggésben megsértett személyiségi jogokért követelhető sérelemdíj megfizetésére 
– a  kockázatoknak megfelelő – felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie az  Európai Gazdasági Térségben 
(a  továbbiakban: EGT), illetve az  Európai Közösséggel vagy az  EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján 
az  EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban (a  továbbiakban: EGT-megállapodásban részes állam) 
székhellyel, illetve telephellyel rendelkező biztosítóval. A felelősségbiztosításnak megfelelő fedezetet kell nyújtania 
a klinikai vizsgálattal kapcsolatosan esetlegesen érvényesítendő kártérítési és sérelemdíj követelésekre.”

 (3) A Gytv. 21. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vizsgálati készítmény, illetve a gyógyszer alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért való 
felelősség és személyiségi jogsértésért való helytállási kötelezettség
21. § (1) Ha a vizsgálati készítmény klinikai vizsgálata során, illetve annak következményeként bármely természetes 
személy egészségkárosodást szenved, a sérelmet szenvedett személy, illetve halála esetén a Polgári Törvénykönyv 
szerinti hozzátartozója részére
a) a  klinikai vizsgálatot engedélyező hatóság által jóváhagyott vizsgálati terv szerint végzett vizsgálat esetén 
a vizsgálat kezdeményezője,
b) amennyiben a  halál, megrokkanás vagy súlyos egészségkárosodás a  vizsgálatot kezdeményező által ismert, 
de a  klinikai vizsgálatot engedélyező hatóságnak be nem nyújtott adat eltitkolásának következménye, a  vizsgálat 
kezdeményezője,
c) amennyiben a  halál, megrokkanás vagy súlyos egészségkárosodás a  klinikai vizsgálatot engedélyező hatóság 
előírásának következménye, az engedélyező hatóság,
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d) a  klinikai vizsgálatot engedélyező hatóság által jóváhagyott vizsgálati tervtől való eltérés esetén – ha 
az egészségkárosodás ennek következményeként következik be – a klinikai vizsgálatot végző intézmény
sérelemdíjat, valamint – a  halállal, megrokkanással, illetve egészségkárosodással összefüggésben bekövetkezett 
vagyoni károk esetén – kártérítést fizet.
(2) A gyógyszer alkalmazásával összefüggésben bekövetkezett
a) halál, megrokkanás, illetve egészségkárosodás esetén a sérelemdíj fizetésére kötelezés, valamint
b) az a) pont szerinti nem vagyoni sérelemből eredő vagyoni károkért való felelősség
kérdésében a Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra és termékfelelősségre vonatkozó rendelkezéseit a (4) bekezdésben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Gyógyszer előírás szerinti alkalmazásával okozott halál, megrokkanás, illetve egészségkárosodás, valamint 
a Polgári Törvénykönyv szerinti termékkár esetében a gyártó kimentésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 2:52. § (2) bekezdését és 6:555. §-át kell megfelelően alkalmazni.
(4) Ha a  gyógyszer alkalmazására kórokozók, toxinok, kémiai anyagok vagy nukleáris sugárzás feltételezett 
vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv a  6.  §, illetve 
a  7.  § (2)  bekezdése szerinti engedélye alapján került sor, az  állam a  sérelmet, illetve vagyoni kárt szenvedett 
személyt, illetve halála esetén eltartott hozzátartozóját kártalanítja. A  kártalanítás módjára és mértékére a  Polgári 
Törvénykönyv 6:564. §-át kell megfelelően alkalmazni.
(5) E  § alkalmazásában eltartott hozzátartozón azt a  személyt kell érteni, akiknek a  tartásáról a  sérelmet, illetve 
vagyoni kárt szenvedett személy jogszabály vagy szerződés alapján gondoskodni köteles.”

 (4) A  Gytv. 15.  § (4)  bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvben (a  továbbiakban: Ptk.) meghatározott” szövegrész 
helyébe az „olyan” szöveg lép.

 (5) Hatályát veszti a Gytv. 20. § (3) bekezdésében az „ , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” 
szövegrész.

11. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

11. §  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(nem vehető fel a szakmai kamara tagjai közé,)
„c) aki cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozó vagy cselekvőképességét 
teljesen korlátozó gondnokság alatt áll,”

12. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

12. § (1) A  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény (a  továbbiakban: Gyftv.) 61.  § (4)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(nem lehet gyógyszertár vezetője)
„a) aki cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozó vagy cselekvőképességét 
teljesen korlátozó gondnokság alatt áll,”

 (2) A Gyftv.
a) 43.  § (1)  bekezdésében az  „– ideértve a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvény 226.  § 

(1)  bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat –” szövegrész helyébe az  „– ideértve a  Polgári 
Törvénykönyv szerint jogszabályban meghatározott árat –” ,

b) 49.  § (7)  bekezdés e)  pont ec)  alpontjában a  „jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: gazdasági társaság)” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság”

szöveg lép.
 (3) Hatályát veszti a  Gyftv. 3.  § 34.  pontjában a „valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,” 

szövegrész.
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13. A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint 
a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása

13. § (1) A  humángenetikai adatok védelméről, a  humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a  biobankok 
működésének szabályairól szóló 2008.  évi XXI.  törvény (a  továbbiakban: Gtv.) 13.  § (3) és (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Nem végezhető humángenetikai vizsgálat cselekvőképtelen személyen, kivéve ha a  vizsgálat eredményének 
ismeretében olyan intézkedés hozható, amely megakadályozza a  vizsgálattal érintett személy betegségének 
kialakulását, késlelteti annak kezdetét, korlátozza a  súlyosságát, fogyatékosságot előzhet meg, elősegíti 
egészségének helyreállítását, illetve a már megkezdett vizsgálat folytatása irányának meghatározásához szükséges.
(4) A humángenetikai vizsgálat kivételesen a közeli hozzátartozó érdekében is elvégezhető a  (3) bekezdés szerinti 
célok keretei között a  cselekvőképtelen személyen, ha a  vizsgálat elvégzése más vizsgálattal nem pótolható, 
a  vizsgálattal elérhető előnyök meghaladják az  azzal járó esetleges kockázatokat és hátrányokat vagy a  vizsgálat 
természete feltétlenül indokolja, hogy a vizsgálatot ilyen személyen végezzék el.”

 (2) A Gtv.
a) 6. § (2a) bekezdés a) pontjában a „hozzátartozóit érintő” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozóit érintő”,
b) 8.  § (2) és (8)  bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe a „korlátozottan 

cselekvőképes kiskorú és az  a  nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a  bíróság részlegesen úgy 
korlátozta, hogy a  korlátozás kiterjed az  egészségügyi ellátással összefüggő jogainak és a  személyiségi 
jogainak gyakorlására,”,

c) 9.  § (4)  bekezdésében a  „Korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe a  „Korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú és az  a  nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a  bíróság részlegesen úgy 
korlátozta, hogy a  korlátozás kiterjed az  egészségügyi ellátással összefüggő jogainak és a  személyiségi 
jogainak gyakorlására,”

szöveg lép.

14. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

14. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  sportegyesület alapszabálya vagy a  jogvitában érintett személyek megállapodása a  tagsági jogviszonyból, 
továbbá a  sportegyesület vagy önálló jogi személy szervezeti egységei és a  tagok egymás közötti jogviszonyából 
eredő jogvitákra a Sport Állandó Választottbíróság eljárását kötheti ki.”

 (2) Az Stv. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  sportszövetségek meghatározott sporttevékenységek körében a  sportversenyek szervezésére, a  tagok 
érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, 
jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező, a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv alapján – az e törvényben 
foglalt eltérésekkel – különös formában működő egyesületek.
(2) Az  országos sportági szakszövetségre a  sportszövetségekre vonatkozó rendelkezéseket az  e  törvényben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (3) Az Stv. 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) olyan sportszövetség, amely sportágában 
kizárólagos jelleggel az  e  törvényben, valamint más jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el és 
e törvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol. A szakszövetség jogi személy.
(2) A  szakszövetség nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelyet a  sportág versenyrendszerében 
részt vevő sportszervezetek, sportiskolák és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok hozhatnak létre. 
A sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek, sportiskolák és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítványok tagként való felvétele a szakszövetségbe nem tagadható meg, ha azok a szakszövetség alapszabályát 
magukra nézve kötelezőnek fogadják el.”

 (4) Az Stv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakszövetség szervezeti felépítésére a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv előírásait a következő eltérésekkel 
kell alkalmazni:
a) a  szakszövetség legfelsőbb szerve a  tagok képviselőiből álló közgyűlés, a  szakszövetség alapszabályának 
rendelkezése alapján a közgyűlés hatáskörét küldöttgyűlés is gyakorolhatja, a küldöttek számát és a küldöttválasztás 
módját az alapszabályban kell megállapítani;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 88839

b) amennyiben ezt az  alapszabály lehetővé teszi, egy tagszervezet több képviselőt, illetve küldöttet is küldhet 
a közgyűlésre, illetve a küldöttgyűlésre;
c) a  közgyűlést (küldöttgyűlést) a  szakszövetség ügyintéző-képviselő szervének (elnökségének) évente legalább 
egyszer össze kell hívnia, amelyen meg kell tárgyalni az  elnökség szakmai, illetve az  Sztv. szerinti pénzügyi 
beszámolóját, valamint a  tárgyévre vonatkozó szakmai és pénzügyi tervét és amennyiben a  szakszövetség 
közhasznú szervezet, úgy közhasznúsági jelentését is;
d) a  szakszövetség közgyűlésének (küldöttgyűlésének) legalább három tagból álló ellenőrző testületet kell 
választania a  szakszövetség gazdálkodásának ellenőrzésére, ha a  szakszövetség hivatásos vagy vegyes (nyílt) 
versenyrendszert (bajnokságot) működtet, az  ellenőrző testület mellett könyvvizsgálót is kell alkalmaznia, 
a közgyűlés (küldöttgyűlés) a pénzügyi beszámolóról az ellenőrző testület, illetve a könyvvizsgáló írásos jelentése 
hiányában döntést nem hozhat.”

 (5) Az Stv. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szakszövetség alapszabályának felhatalmazása alapján a tagsági jogviszonyból, továbbá a szakszövetség vagy 
önálló jogi személy szervezeti egységei és a tagok egymás közötti jogviszonyából eredő jogvitákra a Sport Állandó 
Választottbíróság eljárása az alapszabályban – a felek kölcsönös alávetési nyilatkozata nélkül – is kiköthető.”

 (6) Az Stv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  sportági szövetség a  Civil tv. és a  Polgári Törvénykönyv előírásai alapján – az  e  törvényben meghatározott 
eltérésekkel – működő szövetség, amelynek tagjai kizárólag sportszervezetek, sportiskolák és utánpótlás-nevelés 
fejlesztését végző alapítványok lehetnek. Sportági szövetség országos jelleggel is működhet. Egy sportágban csak 
egy országos sportági szövetség működhet.”

 (7) Az Stv. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szponzorálási szerződésben a szponzor arra vállal kötelezettséget, hogy pénz- vagy természetbeni szolgáltatás 
útján támogatja a szponzorált sportoló, sportszervezet, sportszövetség vagy sportköztestület sporttevékenységét, 
a szponzorált pedig lehetővé teszi, hogy sporttevékenységét a szponzor marketingtevékenysége során felhasználja.”

 (8) Az Stv. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Arculat-átviteli szerződés alapján a  felhasználó marketingtevékenysége keretében ellenérték fejében 
a sportoló nevét, képmását, továbbá a sportszervezet, sportszövetség vagy sportköztestület nevét, jelvényét, illetve 
a  sporttevékenységgel összefüggő más eszmei javakat használ fel hirdetőtáblákon, dísz- és ajándéktárgyakon, 
ruházaton, más tárgyakon, valamint elektronikus úton a fogyasztói döntések befolyásolása céljából.”

 (9) Az Stv. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Arculat-átviteli szerződést a  felhasználó sportolóval, sportszövetséggel, sportvállalkozással vagy 
sportköztestülettel köthet.”

 (10) Az Stv. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  sportoló nevét, illetve képmását arculat-átviteli szerződés keretében – amennyiben a  szerződést 
sportszervezet, sportszövetség vagy sportköztestület köti a  felhasználóval – csak a  sportoló előzetes írásbeli 
hozzájárulása alapján lehet felhasználni, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Ez a szabály irányadó a sportoló 
nevét vagy képmását érintő reklám- vagy egyéb szerződésekre is.”

 (11) Az Stv. 44. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  MOB elnökségének tagjai és azok Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói nem lehetnek 
a  felügyelőbizottság tagjai. Az  alapszabály az  összeférhetetlenség további eseteit is megállapíthatja, valamint 
rendelkezik az összeférhetetlenségi ok felmerülése esetén követendő eljárásról.”

 (12) Az Stv. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76.  § (1) A  néző köteles betartani a  szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A  néző nem folytathat 
olyan tevékenységet, amely a  sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a  sportrendezvényen résztvevők, 
az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő személyiségi jogsértésért, illetve kárért 
a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre 
vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel.
(3) A  néző a  sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a  szervezőnek, a  rendezőnek vagy 
a  rendőrségnek a  személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles 
a sportrendezvény helyszínét elhagyni.”

 (13) Hatályát veszti az Stv. 35. § (6) bekezdése.
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III. Fejezet 
egyes kulturálIs tárgyú törvények módosítása

15. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

15. § (1) A  Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993.  évi XXIII.  törvény (a  továbbiakban: Nkatv.) 4.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt befizetések a Ptk. szerinti közérdekű célra történő kötelezettségvállalásnak 
minősülnek.”

 (2) Az Nkatv. 2/A. § (2) bekezdésében az „ezek közeli hozzátartozóinak [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „ezek, 
a  Polgári Törvénykönyv (a  továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozóinak, továbbá bejegyzett élettársának” 
szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az  Nkatv. 4.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és 8.  § (1)  bekezdésében a „ , jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok” szövegrész.

16. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló  
1995. évi LXVI. törvény módosítása

16. § (1) A  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 
(a továbbiakban: Ltv.) 3. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazása során)
„p) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet;”

 (2) Az Ltv.
a) 24.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 24/A.  § (4)  bekezdésében a „vagy hozzátartozója” szövegrész helyébe  

az „ , a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa”, valamint
b) 33. § (4) bekezdésében a „személyhez fűződő jogait” szövegrész helyébe a „személyiségi jogait”
szöveg lép.

17. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény módosítása

17. § (1) A  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997.  évi CXL.  törvény 
(a továbbiakban: Kultv.) 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49.  § (1) A  múzeum a  gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakat határozott idejű letétként megőrzésre átveheti. 
Az erre vonatkozó szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A letétre a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A letéti szerződés tartalmazza
a) a letét időtartamát,
b) a  letétbe helyezett kulturális javak – egyértelmű azonosításra alkalmas – képi és szöveges listáját, az  átvétel 
időpontjában fennálló, részletes szakmai állapotdokumentációjával együtt,
c) a  letétbe helyezett kulturális javakra vonatkozó állományvédelmi követelményeket, beleértve a  klimatikus 
viszonyokat, a csomagolás, a szállítás és az őrzés feltételeit,
d) a letétbe helyezett kulturális javak sérülése esetén követendő eljárást, valamint
e) a múzeum által vállalt vagyonbiztonsági feltételeket.
(3) A múzeum a letét megőrzéséért díjat köthet ki.
(4) A letéti szerződést – a letéti szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a letevő akkor mondhatja fel, ha az nem 
sérti a múzeum közművelődési vagy tudományos tevékenységét.
(5) A  múzeum a  letét időtartama alatt a  letétbe helyezett kulturális javakat – a  letét tényére történő utalással – 
tudományos szempontból feldolgozhatja, kutathatja, kiállíthatja és publikálhatja.
(6) A letétbe helyezett kulturális javak más őrizetébe adásához, továbbá külső kutatói hozzáférésének biztosításához 
a letevő hozzájárulására van szükség.
(7) A letétbe helyezett kulturális javak visszaadásakor részletes szakmai állapotdokumentációt kell készíteni.”
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 (2) A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„h) a  múzeumi letét létrejöttére, a  letéti szerződés tartalmi elemeire és felmondására, valamint a  letéti díj 
megállapítására vonatkozó részletes szabályokat,”

 (3) A Kultv. 50. § (1) bekezdésében a „ , jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe  
a „ vagy jogi személy” szöveg lép.

18. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

18. § (1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. §-a a következő 37. ponttal 
egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„37. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

 (2) A  Kötv. 5.  § (1)  bekezdésében a „társadalmi és gazdasági szervezetek” szövegrész helyébe a „civil és gazdálkodó 
szervezetek” szöveg lép.

19. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

19. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A.  § (1) Nem nyújtható közvetlen támogatás a  támogató támogatásokról döntő tisztségviselőjének, valamint 
annak a  Polgári Törvénykönyv (a  továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójának (a  továbbiakban: közeli 
hozzátartozó), továbbá olyan pályázó szervezetnek, amelyben a  fenti személy képviseletre jogosult vezető 
tisztségviselő, vagy abban a Ptk.-nak a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint többségi befolyást 
biztosító tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
(2) A  támogató szervezet támogatásokról döntő vagy a  támogatásra javaslatot tevő tisztségviselője nem vehet 
részt a  pályázat vagy a  támogatási kérelem elbírálásában, ha a  pályázatban (támogatási kérelemben) érintett 
filmalkotásnak ő vagy a közeli hozzátartozója az Szjt. szerinti szerzője vagy ha a pályázóval (kérelmezővel) ő vagy 
a közeli hozzátartozója munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll vagy a pályázó számára 
olyan gazdasági társaságon keresztül nyújt szolgáltatást, amelynek tagja vagy részvényese.
(3) A  támogató támogatásokról döntő vagy a  támogatásra javaslatot tevő tisztségviselője, valamint annak 
a  közeli hozzátartozója részére a  támogatott filmalkotással kapcsolatos, tisztségviselői megbízatása alatt végzett, 
(2) bekezdésben meghatározott tevékenysége után nyújtott díjazás a támogatás terhére nem számolható el.
(4) Az  összeférhetetlenségről a  pályázat elbírálását megelőzően az  érintett tisztségviselőnek írásban nyilatkoznia 
kell. Ha az érintett vezető vagy javaslattevő tisztségviselő az összeférhetetlenség kérdésében valótlanul nyilatkozik 
vagy valótlan adatot szolgáltat, megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik.
(5) Ha törvény az  adott támogatóra eltérő összeférhetetlenségi szabályt állapít meg, a  két szabály közül 
a  szigorúbbat kell alkalmazni. E  törvény alkalmazásában az  MNF vezérigazgatója, valamint az  MNF Filmszakmai 
Döntőbizottságának tagjai támogatásokról döntő tisztségviselőnek minősülnek.”

 (2) Az Mktv.
a) 1.  § (2)  bekezdésében az  „a gazdálkodó és egyéb szervezetek” szövegrész helyébe az  „a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet (a  továbbiakban: gazdálkodó szervezet) és 
egyéb szervezetek” szöveg,

b) 2.  § 5.  pontjában a „többségi irányítást biztosító befolyással” szövegrész helyébe a „többségi befolyással” 
szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében az „alapító okiratát” szövegrész helyébe az „alapszabályát” szöveg, valamint
d) 9/B. § (2) bekezdésében az „alapító okiratában” szövegrész helyébe az „alapszabályában” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az Mktv. 2. § 4., 5. és 20a. pontjában, 14. § (3) bekezdés i) pontjában, továbbá 28. § (1) bekezdésében 
a „vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész, valamint 19/C.  § (2)  bekezdésében 
a „vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot,” szövegrész.
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20. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló  
2008. évi XCIX. törvény módosítása

20. §  Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 44. § 10. pontjában az „ , illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész.

21. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

21. §  A világörökségről szóló 2011.  évi LXXVII.  törvény 4/A.  § (2)  bekezdésében a  „hasznosító személyt” szövegrész 
helyébe a „hasznosító természetes személyt” szöveg lép.

22. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

22. §  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény
a) 19.  § (1)  bekezdésében a  „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti” szövegrész helyébe a  „Polgári 

Törvénykönyv szerinti” szöveg, a  „közeli hozzátartozói” szövegrész helyébe a  „közeli hozzátartozói és 
bejegyzett élettársai” szöveg, valamint

b) 27. § (8) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetet” szövegrész helyébe az „ , a polgári perrendtartásról szóló 
törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet)” szöveg

lép.

Iv. Fejezet 
egyes közlekedésI, energetIkaI, hírközlésI és vagyonpolItIkaI tárgyú törvények módosítása

23. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

23. § (1) A  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 47.  § 1.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(a törvény alkalmazásában:)
„1. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;”

 (2) A Kkt.
a) 9/D. § (7) bekezdésében az „az Ötv. 9. § (5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a Mötv. 16/A. §-ában” szöveg,
b) 20. § (7) bekezdés b) pontjában a „bankgaranciát vállal” szöveg helyébe a „garanciát vállal” szöveg,
c) 32.  § (1)  bekezdésében a „természetes személyek, jogi személyek és a  jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaságok” szövegrész helyébe a „természetes személyek és a jogi személyek” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a Kkt.
a) 31. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,”,
b) 31. § (2) bekezdésében a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot”
szövegrész.

24. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

24. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.)
a) 6. § (2) bekezdésében a „jön létre” szövegrész helyébe a „válik hatályossá” szöveg,
b) 22/A.  § (8)  bekezdésében az „az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában székhellyel rendelkező 

hitelintézet által nyújtott bankgarancia” szövegrész helyébe az  „az Európai Gazdasági Térség valamely 
tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézettel kötött garanciaszerződés”szöveg,

c) 22/A.  § (8)  bekezdésében az „Olyan hitelintézet által nyújtott bankgarancia” szövegrész helyébe az „Olyan 
hitelintézettel kötött garanciaszerződés” szöveg,

d) 22/A. § (9) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garanciaszerződés” szöveg,
e) 38.  § (6a)  bekezdésében a  „Polgári Törvénykönyv 108.  § és 171.  §-ában” szövegrész helyébe a  „Polgári 

Törvénykönyv 5:27. és 5:164. §-ában” szöveg,
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f ) 38/F. §-ában a „Ptk.” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” szöveg,
g) 41.  § (1)  bekezdésében az „a jogi vagy természetes személyt, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságot, aki vagy amely” szövegrész helyébe az „a jogi vagy természetes személyt, aki vagy amely” szöveg,
h) 50. § (6) bekezdésében a „[Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész helyébe a „[polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 

III. törvény 396. §]” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a Bt.
a) 9. § (4) bekezdésében a „ , valamint ezek jogi személyiség nélküli társasága”,
b) 13. § (1) bekezdésében a „jogi személyiségű”,
c) 20. § (2) bekezdésében az „ , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság”,
d) 41. § (1a) bekezdésében a „valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot,”,
e) 41. § (4) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot,”,
f ) 41/A. § (1) bekezdésében a „vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot,”,
g) 49. § 5. pontjában az „ , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság”
szövegrész.

25. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

25. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 71. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:
(a törvény alkalmazásában)
„3a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;”

26. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

26. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
(a törvény alkalmazásában:)
„u) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

27. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

27. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-a a következő 45. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„45. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

 (2) Az Atv.
a) 16.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” 

szövegrész helyébe az „és gazdálkodó szervezet” szöveg,
b) 21.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „ , illetve a  Polgári Törvénykönyv szerinti” szövegrész helyébe a „vagy” 

szöveg,
c) 53. § (1) bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyv 345. §-a” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvnek 

a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az Atv.
a) 11. § (2) bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti”,
b) 16. § (3a) bekezdés d) pontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”,
c) 21/A.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (2)  bekezdésében, valamint (4) és (5)  bekezdésében a „Polgári 

Törvénykönyv szerinti”
szövegrész.

28. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

28. § (1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 87. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„5a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;”
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 (2) A Vkt. 11. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a lajstromba a következő, az úszólétesítményhez kapcsolódó – jogszabályon, bírósági vagy hatósági döntésen, valamint 
szerződésen alapuló – jogokat kell a vonatkozó okmányok benyújtásával bejegyeztetni:)
„d) jelzálogjog,”

 (3) A Vkt. 11. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a lajstromba a következő, az úszólétesítményhez kapcsolódó – jogszabályon, bírósági vagy hatósági döntésen, valamint 
szerződésen alapuló – jogokat kell a vonatkozó okmányok benyújtásával bejegyeztetni:)
„f ) elő- vagy visszavásárlási jog, vételi és eladási jog,”

 (4) Hatályát veszti a Vkt.
a) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”,
b) 13. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”
szövegrész.

 (5) Hatályát veszti a Vkt. 11. § (6) bekezdése.

29. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

29. § (1) A  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény (a  továbbiakban: MFB törvény) 3.  § 
(2) bekezdés d) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[az mFb zrt. – az (1) bekezdésben meghatározott körben – az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezheti:
d) a 2. § b) és c) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan]
„1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása – a pénzforgalmi számlavezetés kivételével – kizárólag jogi személy, egyéni 
cég és egyéni vállalkozó részére,”

 (2) Az MFB törvény 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az MFB Zrt. kizárólag
a) pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, árutőzsdei szolgáltatóban, a  tőkepiacról szóló 2001.  évi 
CXX.  törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, befektetési alapkezelőben, tőzsdében, 
biztosítóban, viszontbiztosítóban, járulékos vállalkozásban, illetve nemzetközi pénzügyi szervezetben,
b) a 2. számú mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetben és azok jogutódjaiban,
c) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, kormányrendeletben meghatározott, 1990. január 1. 
napját követően részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve állami, önkormányzati tulajdonban állt 
gazdálkodó szervezetben és ezek jogutódjaiban,
d) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében alapított gazdasági társaságban,
e) átmenetileg, a  szerzés időpontjától számított legfeljebb hároméves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból 
származó veszteségmérséklés céljából vagy hiteltulajdonrész csereügylet vagy felszámolás következtében korlátolt 
felelősségű társaságban, részvénytársaságban, vagy
f ) a  2.  §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából korlátolt 
felelősségű társaságban, részvénytársaságban szerezhet közvetlenül vagy közvetve tulajdonrészt.”

 (3) Az MFB törvény a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § E  törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a  gazdasági társaság, az  európai részvénytársaság, 
az  egyesülés, az  európai gazdasági egyesülés, az  európai területi együttműködési csoportosulás, a  szövetkezet, 
a  lakásszövetkezet, az  európai szövetkezet, a  vízgazdálkodási társulat, az  erdőbirtokossági társulat, az  állami 
vállalat, az  egyéb állami gazdálkodó szerv, az  egyes jogi személyek vállalata, a  közös vállalat, a  végrehajtói iroda, 
a  közjegyzői iroda, az  ügyvédi iroda, a  szabadalmi ügyvivői iroda, az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 
a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.”

 (4) Az MFB törvény
a) 1. § (5) bekezdésében az „a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.)” szövegrész helyébe 

az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) jogi személyekre vonatkozó 
rendelkezéseit” szöveg,

b) 2. § k) pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia” szöveg,
d) 4. § (3) bekezdésében a „bankgaranciát” szövegrész helyébe a „garanciát” szöveg,
e) 5.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és (3)  bekezdés b)  pontjában a  „bankgaranciából” szövegrész helyébe 

a „garanciából” szöveg,
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f ) 14. § (3) bekezdésében a „[Ptk. 685. § b) pont]” helyébe a „[Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]” szöveg,
g) 18. § (1) bekezdésében az „a Gt.-ben” szövegrész helyébe az „a Ptk.-ban” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az MFB törvény 3. § (5) bekezdésében az „a Gt. és” szövegrész.
 (6) Hatályát veszti az MFB törvény 13. § (2) bekezdése.

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

30. §  Hatályát veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 2. § d) pontjában az „ , illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok” szövegrész.

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

31. § (1) Az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Eht.) 133.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az elektronikus hírközlési szolgáltató helyébe (a továbbiakban: régi szolgáltató) – a szolgáltatónak 
a  Ptk. szerinti átalakulása, egyesülése, illetve szétválása, vagy a  szolgáltatás nyújtásának adott területen történő 
megszüntetése vagy szerződés következtében – más szolgáltató (a  továbbiakban: új szolgáltató) lép, az  érintett 
előfizetők felé a régi szolgáltató e törvénynek az előfizetői szerződés szolgáltató általi egyoldalú módosítására vagy 
az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondására vonatkozó szabályai szerint köteles eljárni.”

 (2) Az Eht. 142. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a  díjak 
hibátlan kiszámítását és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, és a számlázási 
információk észrevétlen módosítását. A  számlázási rendszernek meg kell felelni az  általános információbiztonsági 
zártsági követelményeknek. Ennek érdekében a  szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel 
biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott követelmények való megfelelést tanúsító szervezet által történő, a számlázási 
rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülése 
kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek tanúsítására akkreditált 
tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható.
(5) A (4) bekezdés szerinti tanúsítást – két egymást követő naptári évben – nem végezheti ugyanaz a szervezet.”

 (3) Az Eht. 188. §-a a következő 31/a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„31/a. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

 (4) Az Eht. 188. § 109. pontjában a „Ptk. 81. §-a” szövegrész helyébe a „Ptk. 2:47. §-a” szöveg lép.
 (5) Hatályát veszti az Eht.

a) 188. § 14. pontjában a „vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”,
b) 188. § 22. pontjában az „illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”,
c) 188. § 26. pontjában a „vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”,
d) 188. § 110. pontjában a „ , valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”
szövegrész.

32. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

32. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 38. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  felhasználó az  általános közszolgáltatási szerződést a  (2)  bekezdés alapján felmondja, 
közszolgáltatási szerződés ismételt megkötéséhez a  távhőszolgáltató üzletszabályzatában rögzített feltételek 
teljesítése szükséges.”

 (2) A Tszt.
a) 3. § b), f ), g) és n) pontjában, 30. §-ában, 37. § (2)–(5) bekezdésében, 38. § (2), (4)–(6) és (8) bekezdésében, 

43.  § (6)  bekezdésében, 44.  § (2)  bekezdésében, 49.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 50.  § (1)  bekezdés 
nyitó szövegrészében és (1)  bekezdés f )  pontjában, 51.  § (3)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint 
(4) és (7)  bekezdésében, 51.  § (4) és (7)  bekezdésében, 51/A.  § (1), (4) és (7)  bekezdésében, 57/E.  § 
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(4)  bekezdésében, 60.  § (1)  bekezdés o)  pontjában a  „közüzemi” szövegrész helyébe a  „közszolgáltatási” 
szöveg,

b) 3.  § g)  pontjában a  „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvény” szövegrész helyébe a  „Polgári 
Törvénykönyv” szöveg,

c) 3. § q) pontjában, valamint 57/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „közüzemi szolgáltatás” szövegrész helyébe 
a „közszolgáltatás” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdés h) pontjában a „távhőszolgáltatási közüzemi” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási” szöveg,
e) 19.  § (1)  bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvény (a  továbbiakban: Gt.)” szövegrész helyébe 

a „Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései” szöveg,
f ) VI. Fejezet „Közüzemi szerződés” alcímében és 43.  § (3)  bekezdésében a  „Közüzemi” szövegrész helyébe 

a „Közszolgáltatási” szöveg,
g) 37.  § (1) és (6)  bekezdésében, 38.  § (1) és (7)  bekezdésében, 39.  §-ában, 45.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 

a „közüzemi” szövegrészek helyébe a „közüzemi” szöveg,
h) VI. Fejezet az „A közüzemi szerződés felmondása alóli mentesség” alcímében a „közüzemi” szövegrész helyébe 

a „közszolgáltatási” szöveg,
i) VI. Fejezet „A Távhő-szolgáltatási Közüzemi Szabályzat és az  üzletszabályzat” alcímében, 52.  § (1) és 

(2) bekezdésében a „Távhő-szolgáltatási Közüzemi” szövegrész helyébe a „Távhő Közszolgáltatási” szöveg,
j) 51/A. § (8) bekezdésében a „Ptk. 274. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 6:419. §” szöveg
lép.

33. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

33. § (1) A  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Vktv.) 2.  § (1)  bekezdése a  következő 
9. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„9. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

 (2) A Vktv.
a) 8/A.  § (1)  bekezdésében az  „a gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe az  „a Polgári 

Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
b) 61.  § (2)  bekezdésében és 64.  § (2)  bekezdésében a „[Ptk. 212.  § (1)  bekezdés]” szövegrész helyébe a „[Ptk. 

6:71. § (2) bekezdés]” szöveg,
c) 67. § (5) bekezdésében a „[Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „[Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]” szöveg,
d) 67.  § (7)  bekezdésében az  „a Ptk. 198.  §-ának (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „a Ptk. 6:2.  § 

(3) bekezdésében” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a Vktv.
a) 2. § (1) bekezdés 3. pontjában az „és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”,
b) 2. § (5) bekezdés 22. pontjában az „ , a Ptk. 685. § c) pontja szerinti”
szövegrész.

34. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események  
szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

34. § (1) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi 
CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) 2. §-a a következő v) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„v) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

 (2) A Kbvt.
a) 3.  § (9)  bekezdésében a „[Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvény 685.  § b)  pont]” szövegrész 

helyébe a „[Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 8:1.  § (1)  bekezdés 
1. pont]” szöveg,

b) 12. § (4) bekezdésében az „értékesítés vagy felhasználás tekintetében a  felelős őrzés szabályai szerint jár el 
(Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 197. §)” szövegrész helyébe az „értékesítés és felhasználás 
tekintetében a jogalap nélküli birtoklás szabályai szerint jár el (Ptk. 5:12. §)” szöveg,
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c) 13. § (1) bekezdés a) pontjában a „[Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „[Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]” 
szöveg

lép.

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

35. § (1) A  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Vet.) 3.  §-a a  következő 20a.  ponttal 
egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„20a. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;”

 (2) A Vet. 43. §-a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a  díjak 
hibátlan kiszámítását és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, és a számlázási 
információk észrevétlen módosítását. A  számlázási rendszernek meg kell felelni az  általános információbiztonsági 
zártsági követelményeknek. Ennek érdekében a  szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel 
biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott követelmények való megfelelést tanúsító szervezet által történő, a számlázási 
rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülése 
kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek tanúsítására akkreditált 
tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti tanúsítást – két egymást követő naptári évben – nem végezheti ugyanaz a szervezet.”

 (3) A Vet. 92. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  átviteli rendszerirányítói, elosztó hálózati, egyetemes szolgáltatói, szervezett villamosenergia-piaci 
engedélyes esetében a Ptk. 3:49. § (1) bekezdésében és 3:50. §-ában meghatározott uralmi szerződés nem köthető, 
és az ilyen szerződés semmis, továbbá ezen engedélyesekre nem alkalmazható a Ptk. 3:62. §-a.”

 (4) A Vet.
a) 59. § (6) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény” szövegrész helyében a „Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg,
b) 63/A.  § (8)  bekezdésében az  „a közintézményi felhasználó fenntartója a  közintézményi felhasználó 

a  moratórium alatt keletkezett tartozásaiért a  Ptk. 274.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe 
az „a  közintézményi felhasználó fenntartója a  közintézményi felhasználónak a  moratórium alatt keletkezett 
tartozásaiért a Ptk. 6:419. §-a” szöveg,

c) 92.  § (1)  bekezdésében az  „a gazdasági társaságokról szóló 2006.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Gt.)” 
szövegrész helyébe a „Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó” szöveg,

d) 92. § (2) bekezdésében a „Gt. 70. § (1)” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:39. § (1)” szöveg,
e) 100. § (1) bekezdésében és 102. § (2) bekezdésében a „Gt.” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg,
f ) 102. § (6) bekezdésében a „Gt. 38. § (1)” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:124. § (1)” szöveg,
g) 102. § (6) bekezdésében a „Gt.-ben” szövegrész helyébe a „Ptk.-ban” szöveg,
h) 103. § (2) bekezdés c) pontjában a „Ptk. 685/B. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „Ptk. 8:2. §” szöveg,
i) 159. § (1) bekezdés 15. pontjában a „Gt. szerinti átalakulását,” szövegrész helyébe a „Ptk szerinti átalakulását, 

egyesülését, illetve szétválását,” szöveg,
j) 170.  § (2)  bekezdés 7.  pontjában a „[Ptk. 81.  § (2)  bek.]” szövegrész helyébe a „[Ptk. 2:47.  § (1)  bekezdés]” 

szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a Vet.
a) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „ , jogi személyiség nélküli jogalanyok”,
b) 3. § 68. pontjában a „Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja”,
c) 88. § (2) bekezdésében a „jogi személyiséggel rendelkező”
szövegrész.
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36. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

36. § (1) Az  állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény (a  továbbiakban: Ávt.) 20.  § (4)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(a gt.-ben foglalt feladatokon kívül az Igazgatóság hatáskörébe tartozik)
„d) döntés az  állami tulajdonú gazdasági társaságok közgyűlésein, illetve taggyűlésein képviselendő álláspont 
kialakításáról, az állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében alapítói határozat kiadása, ha
da) a társaság kizárólagos állami tulajdoni körbe tartozik,
db) a  társaság részvényei valamilyen többletjogot biztosítanak – a  Ptk. 3:230.  § (1)  bekezdése alapján – 
a többletjogok vonatkozásában,
dc) a társaság saját tőkéjén belül az állami részesedés eléri vagy meghaladja a 200 millió forintot,”

 (2) Az Ávt. 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  Igazgatóság tagját megillető jogokra és az  őt terhelő kötelezettségekre a  Ptk. szerinti társasági jogi 
jogviszonyra vonatkozó rendelkezések az  irányadók azzal, hogy az  ott nem szabályozott kérdésekben a  Ptk.-nak 
a megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

 (3) Az Ávt. 70. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E  törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó 
szervezet.”

 (4) Az Ávt.
a) 18.  § (2)  bekezdésében az  „a gazdasági társaságokról szóló 2006.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Gt.)” 

szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
b) 19. § (2) bekezdésében az „a Gt. 38–39. §-ának” szövegrész helyébe az „a Ptk. 3:124.–3:127. §-ának” szöveg,
c) 20. § (4) bekezdésében a „Gt.-ben” szövegrész helyébe a „Ptk.-ban” szöveg,
d) 70.  § (1)  bekezdésében a „Ptk. 685.  §-ának b)  pontjában” szövegrész helyébe a „Ptk. 8:1.  § (1)  bekezdés 

1. pontjában” szöveg
lép.

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

37. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. §-a a következő 34a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„34a. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

 (2) A Get. 100. §-a a következő (1b)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a  díjak 
hibátlan kiszámítását és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, és a számlázási 
információk észrevétlen módosítását. A  számlázási rendszernek meg kell felelni az  általános információbiztonsági 
zártsági követelményeknek. Ennek érdekében a  szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel 
biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.
(1c) Az  (1b)  bekezdésben meghatározott követelmények való megfelelést tanúsító szervezet által történő, 
a  számlázási rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  számlázási rendszerre vonatkozó követelmények 
teljesülése kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek tanúsítására 
akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható.
(1d) Az (1c) bekezdés szerinti tanúsítást – két egymást követő naptári évben – nem végezheti ugyanaz a szervezet.”

 (3) A Get. 122. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  rendszerüzemeltetői, az  egyetemes szolgáltatói, és a  szervezett földgázpiaci engedélyesek esetében a  Ptk. 
3:49.  § (1)  bekezdésében és 3:50.  §-ában meghatározott uralmi szerződés nem köthető, és az  ilyen szerződés 
semmis. E bekezdésben meghatározott engedélyesekre a Ptk. 3:62. §-a nem alkalmazható.”

 (4) A Get.
a) 64/A.  § (8)  bekezdésében az  „a közintézményi felhasználó fenntartója a  közintézményi felhasználó 

a moratórium alatt keletkezett tartozásaiért a Polgári Törvénykönyv 274. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe 
az „a közintézményi felhasználó fenntartója a  közintézményi felhasználónak a  moratórium alatt keletkezett 
tartozásaiért a Ptk. 6:419. §-a” szöveg,

b) 120/A.  § (1)  bekezdésében, 121/B.  § (2)  bekezdésében és 122.  § (1)  bekezdésében az „a Gt.” szövegrész 
helyébe az „a Ptk.” szöveg,
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c) 121/B. § (6) bekezdésében az „a Gt. 38. § (1)” szövegrész helyébe az „a Ptk. 3:124. § (1)” szöveg,
d) 121/B. § (6) bekezdésében az „a Gt.-ben” szövegrész helyébe az „a Ptk.-ban” szöveg,
e) 121/H. § (2) bekezdés c) pontjában a „Ptk. 685/B. § (1)” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (1)” szöveg,
f ) 122.  § (2)  bekezdésében az  „a Gt. 70.  §-ának (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „a Ptk. 3:39.  § 

(1) bekezdésében” szöveg,
g) 127.  § s)  pontjában a  „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvény 81.  § (2)  bekezdésében 

meghatározott” szövegrész helyébe az „a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
h) 133.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában a  „[Ptk. 81.  §-ának (2)  bekezdése]” szövegrész helyébe a  „[Ptk. 2:47.  § 

(1) bekezdése]” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a Get.
a) 3.  § 30.  pontjában az  „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 

685. § c) pontja szerinti”,
b) 3. § 33. pontjában a „[Ptk. 685. § c) pont]”,
c) 28. § (3) bekezdésében a „jogi személyiséggel rendelkező”
szövegrész.

38. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

38. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdése a következő 3a. ponttal 
egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„3a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;”

 (2) Az Nvt.
a) 3. § (1) bekezdés 9. pontjában a „természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság” szövegrész helyébe a „természetes személy, vagy jogi személy” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés 16. pontjában a „természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság” szövegrész helyébe a „természetes személy vagy jogi személy” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében az „a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 135. § (1) bekezdése és 223. § 

(1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.), az  üzletrészeknek a  társaság által történő megszerzésére, valamint a  Ptk. saját részvények 
megszerzésével kapcsolatos korlátozásra vonatkozó szabályozása” szöveg,

d) 11.  § (7)  bekezdésében az  „A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 
206.  §-ának” szövegrész helyébe az „A Ptk. jogszabály által megállapított szerződéskötési kötelezettségre 
irányadó szabályozásának” szöveg

lép.

39. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

39. § (1) A  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.  évi CCIX.  törvény (a  továbbiakban: Víziközmű tv.) 2.  §-a a  következő 
31. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„31. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

 (2) A Víziközmű tv. 63. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a  díjak 
hibátlan kiszámítását és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, és a számlázási 
információk észrevétlen módosítását. A  számlázási rendszernek meg kell felelni az  általános információbiztonsági 
zártsági követelményeknek. Ennek érdekében a  víziközmű-szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai 
intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott követelmények való megfelelést tanúsító szervezet által történő, a számlázási 
rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülése 
kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek tanúsítására akkreditált 
tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható.
(7) A (6) bekezdés szerinti tanúsítást – két egymást követő naptári évben – nem végezheti ugyanaz a szervezet.”
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 (3) A Víziközmű tv.
a) 2.  § 24.  pontjában, 34.  § (5) és (7)  bekezdésében, 51.  § (4) és (5)  bekezdésében, 52.  § (3)  bekezdésében, 

53.  § (1)  bekezdésének nyitó szövegrészében, valamint az  53.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában és 
(2)  bekezdésének nyitó szövegrészében, 58.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában, valamint (9)  bekezdésében, 
66. § (2) bekezdésében, 68. §-ában, 69. § (1) bekezdés a) pontjában, 74. § (1) bekezdés 10. pontjában, továbbá 
83. § (4) bekezdésében a „közüzemi” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási” szöveg,

b) 2.  § 26.  pontjában a  „közüzemiszerződés-kötés” szövegrész helyébe a  „közszolgáltatási szerződés-kötés” 
szöveg,

c) 42. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” 
szöveg,

d) 51.  § (3) és (7)  bekezdésében, 54.  § (2)  bekezdésében, 66.  § (1)  bekezdésében a „közüzemi” szövegrészek 
helyébe a „közszolgáltatási” szöveg,

e) 58.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „közüzemi szerződést” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződést” 
szöveg

lép.
 (4) Hatályát veszti a Víziközmű tv.

a) 20. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) bekezdés b) pontjában a „neki felróhatóan,”,
b) 42. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban együtt: átalakulás)”,
c) 45.  § (3)  bekezdésében a  „Kiszervezés esetében a  víziközmű-szolgáltató úgy felel a  jogszabályban vagy 

hatósági határozatban meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az  adott tevékenységet maga 
végezné.”

szövegrész.
 (5) Hatályát veszti a Víziközmű tv.

a) 22. § (2) bekezdése,
b) 63. § (4) bekezdése,
c) 74. § (1) bekezdés 17. pontja.

40. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

40. § (1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. §-a a következő 6a. ponttal 
egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„6a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;”

 (2) Az Sztv. 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„22. meghatározó befolyás: a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 8:2.  § 
(2) bekezdése szerinti meghatározó befolyás;”

 (3) Az Sztv. 2. § 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„34. többségi befolyás: a Ptk. 8:2. § (1) bekezdése szerinti többségi befolyás;”

41. A postai szolgáltatásról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

41. § (1) A  postai szolgáltatásokról szóló 2012.  évi CLIX.  törvény (a  továbbiakban: Postatv.) 2.  §-a a  következő 15a.  ponttal 
egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„15a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;”

 (2) A Postatv. 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató őrizni köteles. A postai szolgáltató jogállására 
a Ptk. jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a postai szolgáltató
a) a b) és c) pontban foglalt esetek kivételével a postai küldeményt a  feladásától számított három hónap elteltéig 
őrizni köteles, ezt követően a küldeményt megsemmisítheti;
b) a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónapig őrizni köteles, azt követően felbonthatja;
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c) a  postai küldeményt azonnal felbonthatja, amennyiben a  postai küldemény tartalmának valószínűsíthető 
veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b)  pontban meghatározott időtartamú őrzése a  postai 
szolgáltatótól nem várható el.”

 (3) A Postatv. 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  postai szolgáltató és a  feladó vagy a  címzett megállapodása hiányában a  postai szolgáltató postai 
szolgáltatás nyújtásából eredő kártérítési felelősségére – a  postai küldemény megsemmisüléséből, részleges vagy 
teljes elveszéséből, megsérüléséből, továbbá az  időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítéséből eredő kár 
kivételével – a Ptk. szabályai az irányadók azzal, hogy a postai szolgáltató a feladó vagy az 50. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint a  címzett, utánküldés-szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése esetén kizárólag 
a  címzett vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni az  elmaradt vagyoni előny kivételével. A  felmerült 
követelések 6 hónap alatt elévülnek. A  postai szolgáltató nem kötelezhető sérelemdíjra (Ptk. 2:52.  §), valamint 
személyiségi jogsértésből eredő kár (Ptk. 2:53.  §) megtérítésére, továbbá nem érvényesíthetőek a  személyiségi 
jogok megsértésének felróhatóságtól független szankciói (Ptk. 2:51. §) sem.”

 (4) A Postatv.
a) 9. § (1) bekezdésében a „ , jogi személyiségű gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „részvénytársaság és 

korlátolt felelősségű társaság” szöveg,
b) 39.  § (1)  bekezdésében a  „polgári törvénykönyv” szövegrész helyébe a  „Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg
lép.

42. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

42. §  Hatályát veszti az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 11. §-ában a „vagy jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság” szövegrész.

43. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 
módosítása

43. § (1) A  behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013.  évi XXIII.  törvény (a  továbbiakban: 
Készletezési törvény)
a) 29. § (5) bekezdésében az „a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. § (1) és (2) bekezdésében, 

valamint 25.  §-ában” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 3:22.  §  
(4)–(5) bekezdésében, 3:115. §-ában, valamint 3:26. § (2) bekezdésében”,

b) 40. § (6) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a  Készletezési törvény 8.  § (3)  bekezdésében a  „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” 
szövegrész.

v. Fejezet 
egyes agrár és környezetvédelmI tárgyú törvények módosítása

44. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

44. § (1) Az  állattenyésztésről szóló 1993.  évi CXIV.  törvény (a  továbbiakban: Átv.) 18.  § (6)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:]
„b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a  (cég)nevet, adószámot, 
székhelyet, telephelyet, elérhetőséget (telefonszám, faxszám, e-mail cím, levelezési cím).”

 (2) Az Átv. 18/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a törzskönyv, illetve az  annak alapján kiállított származási igazolás a  tenyészállat tenyésztőjére, illetve tulajdonosára 
vonatkozóan tartalmazza)
„b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a (cég)nevet, székhelyet.”
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 (3) Az Átv. 45/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Állattenyésztési bírságot kell kiszabni arra, aki vagy amely”

 (4) Az Átv. 45/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha a jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett nem 
fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a  bírság megfizetésére a  jogsértés elkövetése idején helytállni köteles 
tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel.”

45. Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény módosítása

45. § (1) Az  erdőbirtokossági társulatról szóló 1994.  évi XLIX.  törvény (a  továbbiakban: Erbtv.) 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  társulat az  erdő művelési ágban nyilvántartott egy vagy több földrészlet tulajdonosai (a  továbbiakban: 
tulajdonos) által az  erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő, valamint az  ahhoz kapcsolódó feladatok 
ellátására létrehozott, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet. A társulat jogi személy.”

 (2) Az Erbtv.
a) 2.  § (2)  bekezdésében az  „a Polgári Törvénykönyv” szövegrész helyébe az  „a Polgári Törvénykönyv 

(a továbbiakban: Ptk.)”,
b) 7.  § (3)  bekezdésében az  „a gazdasági társaságokról szóló törvénynek az  előtársaságra vonatkozó 

rendelkezéseit megfelelően” szövegrész helyébe az „a Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit”,
c) 29.  § (4)  bekezdésében az  „a gazdasági társaságokra irányadó szabályokat kell megfelelően” szövegrész 

helyébe az „a Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó szabályait kell”
szöveg lép.

 (3) Hatályát veszíti az Erbtv. 18. § (2) bekezdésében a „685. § b) pontja” szövegrész.

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

46. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 4. §-a a következő 
40. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„40. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet.”

 (2) A Kvt. 64/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég” szövegrész 
helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a Kvt. 103. § (1) bekezdésében a „(Ptk. 345–346. §-ai)” szövegrész.

47. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

47. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 1. számú melléklete a következő 42. ponttal 
egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„42. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

 (2) A Vgt.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságaira” szövegrész helyébe 

a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire” szöveg,
b) 35.  § (2)  bekezdésében és a  40.  § (1)  bekezdésében a  „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságok” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek” szöveg,
c) 1. számú melléklet 6.  pontjában a  „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész 

helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
d) 1. számú melléklet 24. pontjában az „a természetes személyek jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társasága” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg
lép.
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48. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

48. §  A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az, aki a  természet védelmére vonatkozó jogszabályokat, egyedi hatósági előírásokat megszegve kárt 
okoz, a  kárt a  Polgári Törvénykönyv fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles 
megtéríteni.”

49. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
módosítása

49. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 
9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  vad tulajdonjogának megszerzésére a  Polgári Törvénykönyv „A vadak és a  halak tulajdonjogának 
megszerzése” fejezet szabályait kell az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazni.”

 (2) A Vtv. 75. §-át megelőző fejezetcím helyébe a következő fejezetcím lép:
„Felelősség a vadkárért, a vadászható állat által okozott kárért, a vadászatI kárért, 
valamInt a vad elpusztításával okozott kárért”

 (3) A Vtv. a következő alcímmel és 75/A. §-sal egészül ki:
„A vadászható állat által okozott kár
75/A. § A jogosult a vadászható állat által okozott kárért való felelősség Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályai 
alapján köteles a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt megtéríteni.”

 (4) A Vtv.
a) 74.  § (7)  bekezdésében a  „közeli hozzátartozója [Ptk. 685.  § b)  pont]” szövegrész helyébe az  „a Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója”,
b) 87. § (4) bekezdésében a „hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv 

szerinti közeli hozzátartozója”,
c) 92.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet” szövegrész 

helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”
szöveg lép.

 (5) Hatályát veszti a Vtv. 75. § (3) bekezdése.

50. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

50. § (1) A  géntechnológiai tevékenységről szóló 1998.  évi XXVII.  törvény (a  továbbiakban: Gétv.) 2.  § m)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„m) hasznosító: géntechnológiai módosítást végző létesítményt létrehozó, természetes szervezeteket 
géntechnológiával módosító, illetve a  géntechnológiával módosított szervezeteket és az  azokból előállított 
termékeket zárt rendszerben felhasználó, a  szabad környezetbe kibocsátó vagy forgalomba hozó természetes 
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a felsorolt tevékenységekért felelős;”

 (2) A Gétv. 21/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  géntechnológiával módosított növényt termesztő természetes személynek, jogi személynek vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek (a  továbbiakban: termelő) a  termesztési engedély iránti kérelmet 
legalább 90 nappal a vetés tervezett időpontja előtt kell benyújtania a termesztési hatósághoz, csatolva az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott, az  egymás melletti termesztéshez szükséges 
ismeretek megszerzését igazoló – saját vagy az általa alkalmazott személy – bizonyítványát. A termesztési engedély 
iránti kérelem benyújtásakor külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.”

 (3) A Gétv. 21/D. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az egymás melletti termesztés során okozott károkért való felelősségre – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – 
a Polgári Törvénykönyv fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai irányadóak.
(6) Ha a  károsult a  géntechnológiával módosított növények termesztéséhez a  21/C.  § (1) és (2)  bekezdése 
szerinti írásos hozzájárulását megadta, az  egymás melletti termesztés során okozott károkért való felelősségre 
a  Polgári Törvénykönyvnek a  szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályaira vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
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 (4) A Gétv. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a géntechnológiai hatóság a nem engedélyezett géntechnológiai 
tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet 
3 évig eltilthatja minden géntechnológiai tevékenység végzésétől, aki ezáltal a  tilalom idejére géntechnológiai 
tevékenység végzésére jogosító engedélyt nem kaphat.”

 (5) A Gétv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § A géntechnológiai tevékenységből eredő károkért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv fokozott veszéllyel 
járó tevékenységre vonatkozó szabályai irányadóak.”

 (6) A  Gétv. 21/F.  §-ában a  „jogi személyiség nélküli jogalanyok” szövegrész helyébe a  „jogi személyiség nélküli 
szervezetek” szöveg lép.

51. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

51. § (1) A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 
2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a (3) bekezdés c) és q) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza:]
„b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a  cégnevet, adószámot, székhelyet, 
telephelyet, elérhetőséget (telefonszám, faxszám, e-mail cím, levelezési cím).”

 (2) Az Nktv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  területi szervezet vezetőségének, az  országos szervezet elnökségének, valamint a  felügyelő bizottságnak 
a tagjai nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói és munkájuk során egymás 
alá- és fölérendeltjei.”

52. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról  
és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

52. § (1) A  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: Vetőmagtv.) 2. § 13. és 14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(e törvény alkalmazásában:)
„13. Nemesítő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
a) aki az adott fajtát maga nemesítette vagy felfedezte és továbbfejlesztette,
b) az  a)  pont szerinti személy munkáltatója, amennyiben az  a)  pont szerinti személy munkaviszonyból folyó 
kötelessége a nemesítés vagy felfedezés és továbbfejlesztés,
c) az a) pont szerinti személy munkájára megbízást adó, vagy
d) az a)–c) pont szerinti személy örököse, illetve jogutódja.
14. Bejelentő: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki fajta 
állami elismerése iránti kérelmet nyújt be.”

 (2) A Vetőmagtv. 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„16. Fajtafenntartó: az  a  természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
a növényfajta változatlan formában való megőrzését, fenntartását végzi, és gondoskodik a szaporításához szükséges 
kiindulási anyag folyamatos előállításáról, vagy aki a növényfajta fenntartásáért felelős.”

 (3) A Vetőmagtv. 2. § 27. és 28. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(e törvény alkalmazásában:)
„27. Szaporítóanyag-előállító: az  a  természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki a növényfajta vetőmagjának szaporítására, vegetatív szaporító alapanyagának és ültetési anyagának 
előállítására, feldolgozására, forgalomba hozatalára jogosult, illetve a  szaporítóanyag-minősítési eljárást 
kezdeményezi.
28. Szaporítóanyag-forgalmazó: az  a  természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki szaporítóanyagot értékesítési céllal készletez, bemutat, eladásra felkínál, vagy más részére elad.”
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 (4) A Vetőmagtv. 2. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„33. Céltermeltetés: tagállamokon kívüli országban lakóhellyel rendelkező természetes személlyel vagy székhellyel, 
telephellyel rendelkező jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött szerződés 
alapján Magyarország területén szaporítóanyag termesztése azzal a céllal, hogy az előállított szaporítóanyag teljes 
mennyiségét az Európai Unió területéről kiszállítsák.”

 (5) A Vetőmagtv. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Képviselő lehet
a) magyar állampolgár vagy Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy székhellyel, 
telephellyel rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy
b) más tagállam területén lakóhellyel rendelkező természetes személy vagy székhellyel, telephellyel rendelkező jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
(4) A  tagállamokon kívüli országban lakóhellyel rendelkező természetes személy vagy székhellyel, telephellyel 
rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csak képviselő útján jelenthet be 
növényfajtát állami elismerésre.”

 (6) A Vetőmagtv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § Szaporítóanyag előállítására, termesztésére, feldolgozására, kiszerelésére, forgalomba hozatalára, illetve 
az ezekhez kapcsolódó tárolására e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkező, olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
jogosult, aki a termékpálya szerinti terméktanács tagja.”

53. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz  
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
módosítása

53. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 9. § b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(a törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„b) egyéb szervezet: a szakcsoport, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;”

 (2) Az Eljárási tv. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség kiterjed az  ügyfél végelszámolásának elhatározására, 
csődeljárás, végelszámolás, felszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt állásának, valamint a  jogi személy, 
illetve egyéb szervezet megszűnésére is. Ebben az esetben a bejelentési kötelezettség kiterjed a jogi személy, illetve 
az egyéb szervezet vagyonfelügyelőjére, végelszámolójára, felszámolójára, illetve pénzügyi gondnokára is.”

 (3) Az Eljárási tv. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az irat megőrzésére kötelezett jogi személynek, illetve egyéb szervezetnek minősülő ügyfél megszűnése esetén 
az iratokat a (3) bekezdésben foglalt időpontig köteles megőrizni:
a) a jogi személy jogutódja vagy jogszabályban, határozatban erre kötelezett,
b) a szakcsoport működését jóváhagyó szövetkezet vagy állami gazdaság, illetve ezek jogutódja,
c) a jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösségért felelősséget vállaló jogi személy.”

 (4) Az Eljárási tv. 68. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a pályázatra vonatkozó döntés előkészítésében vagy meghozatalában, illetve a  kifizetés engedélyezésében nem vehet 
részt)
„e) az a)–d) pontban szereplő személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója;”

 (5) Az Eljárási tv.
a) 10.  § (1)  bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szövegrész helyébe az „egyéb 

szervezet” szöveg,
b) 10.  § (2)  bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre” szövegrész helyébe az „egyéb 

szervezetre” szöveg,
c) 45.  § (3) és (4)  bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet” szövegrész helyébe 

az „egyéb szervezet” szöveg
lép.
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54. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

54. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.  törvény (a  továbbiakban: Éltv.) 33. § d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)
„d) működteti az  – e  törvény hatálya alá tartozó engedélyköteles vagy nyilvántartásba vételi kötelezettség alá 
vont növények, növényi termékek, állatok, egyéb termékek, létesítmények, eszközök, természetes személyek, 
jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, illetve tevékenységek e  törvényben, valamint 
az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott adatait tartalmazó – élelmiszerlánc-felügyeleti 
adatbázist.”

 (2) Az Éltv. 38. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza:
c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkörben]
„cb) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a  (cég)nevet, adószámot, 
székhelyet, telephelyet, statisztikai számjelet, elérhetőséget.”

 (3) Az Éltv. 38/A. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a FelIr kialakításához és működtetéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kezeli)
„b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a  (cég)nevét, adószámát, 
székhelyét, telephelyét, elérhetőségét, a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott 
regisztrációs számát, illetve technikai azonosítóját, bankszámlaszámát.”

 (4) Az Éltv. 38/B. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[az a]
„a) természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,”
[aki a  47/b.  § (2)  bekezdése a)–k)  pontjában meghatározott tevékenységek valamelyikét magyarország területén 
végzi, köteles a  38.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti adatait, a  ténylegesen végzett élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó 
tevékenységét (tevékenységeit), továbbá a tevékenység végzésének helyét (helyeit) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez 
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. a  bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a  2.  § (3)  bekezdése szerinti 
tevékenységekre.]

 (5) Az Éltv. 38/B. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a FelIr azonosítóhoz tartozó, nyilvántartásba vett adatokat az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  következők szerint 
igazolja:
a) igazolást állít ki, melyen szerepel a FelIr azonosító, az ügyfélnyilvántartási szám vagy technikai azonosító, valamint]
„ab) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a cégnév és az adószám;”

 (6) Az Éltv. 47/B. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felügyeleti díjat köteles fizetni az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki (amely):”

 (7) Az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, 
felszámolása érdekében, továbbá a  betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az  élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az  európai unió közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusaiban meghatározott esetekben az  alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a  veszély elhárításához 
szükséges mértékben és ideig:)
„q) a  járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet – így különösen vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző 
üzem – aktív közreműködésre kötelezése;”

 (8) Az Éltv. 55. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a 51.  § (3)  bekezdésének i)–q)  pontjaiban felsorolt járványügyi intézkedések elrendelése esetében – a  (2) és 
(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az államtól kártalanításra jogosult:]
„c) az 51. § (3) bekezdés q) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, amennyiben a kötelezésre kifejezetten az erre irányuló határozat alapján került sor.”

 (9) Az Éltv. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv e  törvényben és az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, 
valamint az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági 
határozatban foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti 
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az  eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt 
(e fejezetben a továbbiakban együtt: eljárás alá vont személy).”

 (10) Az Éltv. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a jogi személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett nem 
fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a  bírság megfizetésére a  jogsértés elkövetése idején helytállni köteles 
tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel.”

 (11) Az Éltv. Mellékletének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„8. állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) 
az  állat ellátásáért és felügyeletéért felelős állandó vagy ideiglenes jelleggel, beleértve a  szállítás, forgalomba 
hozatal alatti időszakot is;”

 (12) Hatályát veszti az Éltv. 2. § (1) bekezdésében a „gazdálkodó” szövegrész.

55. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
módosítása

55. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 5. §-a 
a következő 13a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„13a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet;”

 (2) Az Evt. 105/A. § (2) bekezdésében a „gazdasági társaságnak” szövegrész helyébe a „szervezetnek” szöveg lép.

56. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása

56. § (1) A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen 
forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„2. § (1) E törvény hatálya kiterjed
a) a  mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket termelő, illetve feldolgozó természetes személyre (ideértve 
az őstermelőt, egyéni vállalkozót és a családi gazdálkodót is), jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre, továbbá a termelői szervezetre, illetve termelői csoportra,
b) a mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket átalakítás vagy feldolgozás nélkül tovább értékesítő, vagy a végső 
fogyasztó részére értékesítő természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, 
valamint az ezekkel a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint kapcsolt vállalkozásban 
levő szervezetekre, továbbá az ilyen személy vagy szervezet számára a termék beszerzésével, illetve értékesítésével 
kapcsolatban szolgáltatást nyújtó és ennek során a  termék beszállítójával közvetlen üzleti kapcsolatba kerülő 
harmadik közreműködő szereplőre.
(2) E törvény alkalmazásában:
a) beszállító:
aa) olyan – mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket termelő, feldolgozó, illetve külön jogszabály szerint termelői 
szervezetnek, illetve termelői csoportnak minősülő, valamint ezek kizárólagos irányítása alá tartozó – természetes 
személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a  kereskedőnek értékesíti 
a megtermelt, illetve feldolgozott terméket, valamint
ab) olyan – a  kereskedő kizárólagos irányítása alá nem tartozó vagy a  kereskedővel az  Szt. szerint kapcsolt 
vállalkozási viszonyban nem álló, továbbá közös beszerzés esetén azzal közös beszerzési szövetséget nem alkotó – 
természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari terméket a kereskedőnek értékesíti;
b) forgalmazói magatartás: a  kereskedőnek, illetve a  kereskedő érdekében vagy javára eljáró személynek vagy 
szervezetnek a  termék felvásárlásával, illetve értékesítésével kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, 
mulasztása;
c) kereskedő: olyan – a beszállító kizárólagos irányítása alá nem tartozó vagy a beszállítóval az Szt. szerint kapcsolt 
vállalkozási viszonyban nem álló – természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
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szervezet, ezzel az Szt. szerint kapcsolt vállalkozásban levő szervezet, továbbá közös beszerzés esetén a beszerzési 
szövetséget alkotó vállalkozások összessége, amely üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a  beszállítótól 
közvetve vagy közvetlenül felvásárolt terméket átalakítás (feldolgozás) nélkül tovább értékesíti, továbbá az  ilyen 
személy vagy szervezet számára a termék beszerzésével, illetve értékesítésével kapcsolatban szolgáltatást nyújtó és 
ennek során a termék beszállítójával közvetlen üzleti kapcsolatba kerülő harmadik közreműködő szereplő;
d) mezőgazdasági és élelmiszeripari termék: olyan – az  élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, 
az  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az  élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendeletének 2. cikke szerinti 
fogalom alá tartozó – termék, amely a  végső fogyasztó számára való értékesítéshez további feldolgozást nem 
igényel;
e) közeli lejáratú a termék
ea) 24 órás fogyaszthatósági idő esetén a fogyaszthatósági idő utolsó két órájában,
eb) több, mint 24 órás fogyaszthatósági idő esetén a fogyaszthatósági idő utolsó napján,
ec) 3 hónapos minőségmegőrzési idő esetén a minőségmegőrzési idő utolsó két hetében,
ed) több, mint 3 hónapos minőségmegőrzési idő esetén – ide nem értve azon termékeket, amelyeken nem 
szükséges a minőségmegőrzési idő feltüntetése – a minőségmegőrzési idő utolsó négy hetében.”

 (2) A Tfmtv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a jogi személyre, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett nem 
fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a  bírság megfizetésére a  jogsértés elkövetése idején helytállni köteles 
tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel.”

57. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

57. § (1) A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Vt.) 1. §-a a következő 9a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„9a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet;”

 (2) A Vt.
a) 1.  § 5.  pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet”,
b) 1.  § 26.  pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet” szövegrész 

helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”,
c) 5.  §-ában és 51.  § (2)  bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb 

szervezetek” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek”,
d) 8.  § (1)  bekezdésében és 9.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” 

szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”,
e) 18. § (1) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak” szövegrész helyébe 

a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek”,
f ) 21. § (1) bekezdésében a „Ptk.” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)”,
g) 33. § (2) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szerv” szövegrész helyébe a „jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet”
szöveg lép.

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

58. § (1) A  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Ktdt.) 2.  §-a a  következő 
14a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„14a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet;”

 (2) Hatályát veszti a Ktdt. 2. § 5. pontjában a „ , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész.
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59. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

59. §  A magyar nemzeti értékekről és a  hungarikumokról szóló 2012.  évi XXX.  törvény 1.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) E törvény alapján a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
nem lehetnek sem nemzeti értékek, sem hungarikumok.”

60. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

60. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdésben felsorolt adatbázisok nyilvántartásával kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával 
az  adatkezelő csak államigazgatási szervet vagy az  állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságot bízhat 
meg.”

 (2) Az Fttv. 38. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy)
„h) a  felelősségi körébe tartozó állami topográfiai térképi adatbázisok és térképek vonatkoztatási és vetületi 
rendszerét”
(rendeletben állapítsa meg.)

61. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosítása

61. § (1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Aktv.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„b) gazdálkodó szervezet: Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező
ba) élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató,
bb) a ba) pont szerinti feltételek hiányában agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató,
Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozás;”

 (2) Az Aktv. 2. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„f ) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó;”

 (3) Az Aktv. 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  agrárkamara külön jogszabályban meghatározott egyes igazgatási feladatait a  falugazdász hálózat útján 
látja el.”

 (4) Az Aktv. IV. Fejezet 1. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § (1) Az  agrárkamara által az  őstermelők részére megállapított tagdíj magában foglalja az  őstermelői 
igazolvány kiállításának és érvényesítésének a díját.
(2) Az  agrárkamara az  őstermelői igazolvány kiadását, érvényesítését az  agrárkamara tagját terhelő tagdíj 
megfizetéséhez, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez köti.”

 (5) Az Aktv. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Az agrárkamara kiállítja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek vonatkozásában a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 
1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 48. cikke szerinti származási bizonyítványt.”

 (6) Az Aktv. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az  ingatlanügyi hatóság, az  adóhatóság, a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és 
a  mezőgazdasági szakigazgatási szerv általi, az  agrárkamara részére térítésmentesen történő adatszolgáltatási 
kötelezettség szabályait;
b) az  agrárkamara hatáskörébe tartozó igazgatási feladatok ellátásával és azok elvégzésének díjával kapcsolatos 
részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy egyes agrárigazgatási hatósági feladatok tekintetében eljáró hatóságként, 
egyes feladatok tekintetében mezőgazdasági igazgatási szervként az  agrárkamarát rendeletben kijelölje és 
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megállapítsa e  hatósági feladatok ellátásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, valamint megfizetésének 
szabályait.”

 (7) Hatályát veszti az Aktv. 30. § (6) bekezdésében az „a Ptk. szerinti” szövegrész.

62. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 
2012. évi CXXVII. törvény módosítása

62. §  A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012.  évi 
CXXVII. törvény 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett nem 
fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a  bírság megfizetésére a  jogsértés elkövetése idején helytállni köteles 
tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel.”

63. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló  
2012. évi CXXVIII. törvény módosítása

63. § (1) A  szakmaközi szervezetekről és az  agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012.  évi CXXVIII.  törvény 
(a továbbiakban: Szakmaközi tv.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény hatálya kiterjed:)
„b) az  a)  pont szerinti terméket termelő, feldolgozó, valamint forgalmazó természetes személyre és családi 
gazdálkodóra, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre,”

 (2) A Szakmaközi tv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiszabott végrehajtási bírságot, illetve 
ágazatfelügyeleti bírságot mind a kötelezett, mind a vállalkozás vezetőjével szemben egyidejűleg is ki lehet szabni.”

64. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

64. § (1) A  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Htv.) 2.  § (1)  bekezdés 15.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„15. gazdálkodó szervezet: a  polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, ide 
nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak 
létre;”

 (2) A Htv. 86. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki (amely)”

 (3) A  Htv. 2.  § (7)  bekezdésében az  „a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényt” szövegrész helyébe az  „a Polgári 
Törvénykönyvet” szöveg lép.

65. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

65. § (1) A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX.  törvény (a  továbbiakban: Hktv.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„2.  § A  törvény személyi hatálya a  szőlészeti és borászati termelő, illetve szőlészeti és borászati felvásárló 
tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre, továbbá a  hegyközségi szervezetekre, azok tagjaira és tisztségviselőire, valamint a  hegybírókra 
terjed ki.”

 (2) A Hktv. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott tagsági viszonyból eredő jogait természetes személy csak 
személyesen, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a  képviseletére jogosult útján 
gyakorolhatja.”
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66. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

66. § (1) A  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013.  évi CII.  törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) 2.  §-a a  következő 
3a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„3a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet;”

 (2) A Hhvtv.
a) 24. § b) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet”,
b) 64. § (1) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetet” szövegrész helyébe 

a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet”,
c) 69. § (2) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre” szövegrész helyébe 

a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre”,
d) 69.  § (2)  bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe 

a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”
szöveg lép.

vI. Fejezet 
egyes honvédelmI tárgyú törvények módosítása

67. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

67. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Honvédség szervezeteinek elhelyezéséhez, és feladatai ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanok 
állami tulajdonban, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében állnak. 
A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok elsődleges 
rendeltetése a honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása.”

 (2) A Hvt. 27. alcíme a következő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A.  § A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő, a  nemzeti 
vagyonról szóló törvény szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő 
ingatlanon Magyarországnak az  Észak-atlanti Szerződés Szervezetében való tagságából eredő szövetségesi 
kötelezettségének teljesítésével összefüggésben nemzetközi szervezet vagy nemzetközi katonai parancsnokság 
javára szolgalom, vezetékjog, használati jog, valamint osztott tulajdon létesíthető.”

 (3) A Hvt. 81. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a) a Honvédség által a Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható, üdültetési és pihentetési 
szolgáltatások fajtáit, azok feltételeit és rendjét, továbbá a  Honvédség személyi állományába nem tartozó 
személyeknek szolgálati érdekkel összefüggésben nyújtható költségtérítések fajtáit, mértékét, a  jogosultság 
feltételeit, az azokban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás, a visszatérítés rendjét,
b) a nyugállományú katonák és a honvédelmi szervezettől nyugdíjba vonult közalkalmazottak segítését célul kitűző 
civil szervezetek természetbeni támogatásával összefüggő szabályokat.”

 (4) A Hvt. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. § E törvény
a) I–V. Fejezete a  38.  § (7) és (8)  bekezdése kivételével, VII–IX. Fejezete, 48. alcíme, 49. alcíme, 52. alcíme és 
1.  melléklete az  Alaptörvény T)  cikk (1)  bekezdése, XXXI.  cikk (3)  bekezdése, 45.  cikk (5)  bekezdése, valamint 
54. cikk (4) bekezdése,
b) 42/A. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.”

 (5) A Hvt.
a) 22/A. §-ában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság”,
b) 42.  § (3)  bekezdésében a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „a polgári perrendtartásról szóló 

törvény szerinti gazdálkodó szervezet”,
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c) 81.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a  „gazdálkodó szervezeteknek” szövegrész helyébe az  „ , a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezeteknek”,

d) 81.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a  „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe az  „ , a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek”,

e) 81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az  „és a  kormánytisztviselőknek” szövegrész helyébe az   
„ , a kormánytisztviselőknek és a kormányzati ügykezelőknek”,

f ) 81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az „és kormánytisztviselők” szövegrész helyébe a „ , kormánytisztviselők és 
kormányzati ügykezelők”,

g) 1. mellékletében a „gazdálkodó szervezetekben” szövegrész helyébe a „gazdasági társaságokban”
szöveg lép.

68. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

68. § (1) A  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 2.  § 20.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„20. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, 
az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelő szülő, a testvér,”

 (2) A Hjt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) A  jognyilatkozat megtámadható, ha a  fél annak megtételekor lényeges tényben vagy körülményben 
tévedett, feltéve, hogy tévedését a  másik fél okozta vagy azt felismerhette. Lényeges tényre vagy körülményre 
vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal tett volna jognyilatkozatot.
(2) A  jognyilatkozatot bármelyik fél megtámadhatja, ha annak megtételekor lényeges tény vagy körülmény 
tekintetében a  felek ugyanabban a  téves feltevésben voltak. Nem támadhatja meg a  jognyilatkozatot az, aki 
a tévedését felismerhette vagy a tévedés kockázatát vállalta.
(3) A  megtévesztés hatására tett jognyilatkozatot megtámadhatja az, akit a  másik fél szándékos magatartásával 
tévedésbe ejt vagy tévedésben tart.
(4) A  jognyilatkozat megtámadható, ha annak megtételére a  felet a  másik fél jogellenes fenyegetéssel vette rá. 
A  jognyilatkozat megtámadására az  a  fél jogosult, akit a  jognyilatkozat megtételére jogellenes fenyegetéssel 
vettek rá.
(5) A (3) és a  (4) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni, ha a megtévesztés vagy a  jogellenes fenyegetés 
harmadik személy részéről történt, és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett.
(6) A fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a jognyilatkozat érvényességét nem érinti.
(7) A  megtámadás határideje 30 nap, amely a  tévedés felismerésétől vagy jogellenes fenyegetés esetén 
a kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik. A megtámadási határidőre az elévülés szabályai megfelelően irányadók 
azzal, hogy 6 hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.
(8) A megtámadásra irányuló jognyilatkozatot a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül írásban kell a másik 
féllel közölni.
(9) A sikeresen megtámadott jognyilatkozat érvénytelen.”

 (3) A Hjt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szolgálati viszonnyal kapcsolatos igény – ha törvény eltérően nem rendelkezik – 3 év alatt évül el. 
A bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére, illetve a személyiségi jog bűncselekménnyel történő megsértéséért 
járó sérelemdíj megfizetésére irányuló igény 5 év alatt, ha pedig a  büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, 
ennek megfelelő idő alatt évül el.”

 (4) A Hjt. 33. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  szolgálati beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelményt 
munkakörelemzés alapján állapíthatja meg a  Honvédség feladatainak végrehajtására, különösen a  nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítésére és arra figyelemmel, hogy a  szolgálati beosztásban várható, a  munkaköri 
leírásban rögzített szolgálati feladat igényel-e idegennyelv-ismeretet, és ha igen, akkor mely idegen nyelv és annak 
milyen szintű ismeretét, szóbeli, írásbeli vagy mindkét típusú idegen nyelvű kommunikáció szükséges-e, továbbá 
szaknyelvi nyelvvizsga letétele indokolt-e.
(5) Amennyiben a  szolgálati beosztás betöltéséhez idegennyelv-ismeret szükséges, a  szolgálati beosztásba 
történő kinevezés feltétele az  idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés. A  munkáltatói jogkört 
gyakorló az állomány tagját a szolgálati beosztásba történő kinevezést megelőzően a szolgálati beosztáshoz előírt 
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idegennyelv-ismereti követelmény alól egy alkalommal, határozott időre mentesítheti. Ha a  mentesítés ideje 
eredménytelenül telt el, az állomány tagja megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatható tovább.”

 (5) A Hjt. 40. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 32. § (1) bekezdés d) pontja szerint hivatásos állományba vett személy rendfokozata nem lehet alacsonyabb, 
mint a hivatásos állományba vételt megelőzően viselt rendfokozata.”

 (6) A Hjt. 43. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  hivatásos állományon belüli, valamint a  szerződéses állományon belüli állománycsoport-váltás esetén 
a 40. § (2) és (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.”

 (7) A Hjt. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szünetelés időtartama alatt az  állomány tagja illetményre nem jogosult, a  szolgálati viszonyból származó 
jogait nem gyakorolhatja, az azzal kapcsolatos kötelezettségek őt nem terhelik. Ha az állomány tagja a jelöltségtől 
visszalépett, vagy őt nem választották meg, katonai szolgálatát szolgálati beosztásában folytatja tovább.”

 (8) A Hjt. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  szerződéses állomány tagjának szolgálati viszonya a  vállalt idő letelte előtt szűnik meg, köteles 
a  toborzópénzből a  le nem szolgált időre eső összeget – az  59.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontjában, valamint 
a 62. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában, (2) bekezdés b) és f ) pontjában foglalt kivételekkel – visszafizetni.”

 (9) A Hjt. 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A leszerelési segély összege a szerződéses szolgálatban ténylegesen eltöltött
a) 1–3. évek után évenként 1,3 havi,
b) 4. év után további 1,4 havi,
c) 5. év után további 1,6 havi,
d) 6. év után további 1,8 havi,
e) 7. év után további 2,0 havi,
f ) 8. év után további 2,2 havi,
g) 9. év után további 2,4 havi,
h) 10. év után további 2,4 havi,
i) 11. év után további 2,0 havi,
j) 12. év után további 1,5 havi,
k) 13. év után további 1,0 havi,
l) 14. év után további 0,6 havi,
m) 15–20. évek után évenként további 0,2 havi
távolléti díjjal azonos. Tört időszak esetén a leszerelési segély mértékét időarányosan kell megállapítani.”

 (10) A Hjt. 89. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az állomány tagjának lényeges szerződésszegésére a 88. § (3) és (4) bekezdését alkalmazni kell. Ha a Honvédség 
lényeges szerződésszegést követ el, így különösen, ha a  támogatást nem, vagy nem határidőben biztosítja, 
az állomány tagja mentesül a szerződésből eredő kötelezettségei alól. Bármely fél szerződésszegése esetén a másik 
fél a  szerződésszegésből eredő esetleges kárát a  Polgári Törvénykönyv szerződésszegéssel okozott károkért való 
felelősségre vonatkozó rendelkezései alapján érvényesítheti.”

 (11) A Hjt. 92. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szolgálati időpótlékra jogosultság szempontjából szolgálati viszonyban töltött időként kizárólag a hivatásos, 
a szerződéses, továbbá a 216. § (3) és (4) bekezdése alapján önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyban töltött 
tényleges, szorzószámok nélkül számított szolgálati időt kell figyelembe venni.”

 (12) A Hjt. 173. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a honvédség a 172. § (1) bekezdése szerint köteles megtéríteni az állomány tagjának]
„b) vagyonában beállott értékcsökkenését,”

 (13) A Hjt. 173. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Honvédség köteles megfizetni az állomány tagjának személyiségi jogainak megsértésével összefüggésben 
felmerült sérelemdíját.”

 (14) A Hjt. 174. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Honvédség köteles megtéríteni az  állomány tagja közeli hozzátartozójának vagy élettársának a  károkozással 
összefüggésben felmerült kárát és indokolt költségeit. A  Honvédség köteles megfizetni az  állomány tagja közeli 
hozzátartozójának vagy élettársának a személyiségi jogainak megsértésével összefüggésben felmerült sérelemdíját is.”
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 (15) A Hjt. 175. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elmaradt jövedelem kiszámításánál a társadalombiztosítási szabályok szerinti járulékot le kell vonni.
(5) A  megállapított sérelemdíj összegéből kizárólag azt az  összeget kell levonni, amelyhez a  sérelemdíjra jogosult 
a Honvédség által, a javára megkötött biztosítás révén jut.”

 (16) A Hjt. 191. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A miniszter utasításban határozza meg a fedőbeosztásban szolgálatot teljesítő hivatásos katonának a beosztás 
jellegére tekintettel nyújtható juttatások formáit és feltételeit.”

 (17) A Hjt.
 1. 1. § (2) bekezdésében a „közeli hozzátartozójára” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozójára, élettársára”,
 2. 1.  § (3)  bekezdésében az „és közeli hozzátartozójukra” szövegrész helyébe a „ , közeli hozzátartozójukra és 

élettársukra”,
 3. 2. § 17. pontjában a „szerződés,” szövegrész helyébe a „megállapodás, a szerződés, a tanulmányi szerződés,”,
 4. 2. § 26. pontjában a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások”,
 5. 3.  § (1)  bekezdésében az  „a felek megállapodása” szövegrész helyébe az  „a 2.  § 17.  pontja szerinti 

jognyilatkozat”,
 6.  18. § (2) bekezdésében a „személyi” szövegrészek helyébe a „személyes”,
 7.  19. §-ában a „személyi” szövegrész helyébe a „személyes”,
 8.  27. § (7) bekezdésében az „a személyhez fűződő jogok” szövegrész helyébe az „a személyiségi jogok”,
 9.  40.  § (1)  bekezdésében az  „altiszt jelöltet” szövegrész helyébe az  „altiszt-jelöltet és a  32.  § (1)  bekezdés 

c) pontja alá tartozó személyt”,
10. 49. § (4) bekezdésében a „közeli hozzátartozóját” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozóját vagy élettársát”,
11. 67.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 139.  § (4)  bekezdésében, 172.  § (4)  bekezdésében, 182.  § (2)  bekezdés 

b) pontjában a „közeli hozzátartozó” szövegrész helyébe „közeli hozzátartozó vagy élettárs”,
12. 71.  § (4)  bekezdésében és a  74.  § (4)  bekezdésében a  „gazdálkodó szervezettel” szövegrész helyébe  

az „a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel”,
13. 80. § (1) bekezdésében és 142. § (3) bekezdésében a „közeli hozzátartozójával” szövegrész helyébe a „közeli 

hozzátartozójával vagy élettársával”,
14. 98.  § (1)  bekezdésében az  „A szerződéses pályakezdők alapkiképzésének” szövegrész helyébe  

az „Az alapkiképzés”,
15. 108. § (1) bekezdés d) pontjában az „a közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozója vagy 

élettársa”,
16. 117.  § (2)  bekezdésében, 140.  § (1)  bekezdésében, 175.  § (2)  bekezdésében a  „közeli hozzátartozója” 

szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozója vagy élettársa”,
17. 122.  § (1)  bekezdésében a  „havonta” szövegrész helyébe a  „ , ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, 

az állományba vétel napjától a szolgálati viszony megszűnésének napjáig, havonta”,
18. 168.  § (1)  bekezdésében a  „vagyoni és nem vagyoni kárát” szövegrész helyébe a  „vagyoni kárát és 

sérelemdíját”,
19. 168. § (2) bekezdésében a „vagyoni és nem vagyoni hátrány” szövegrész helyébe a „vagyoni hátrány”,
20. 177.  § (4)  bekezdésében a „közeli hozzátartozójától” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozójától vagy 

élettársától”,
21. 184. § (4) bekezdésében az „és a 163. §” szövegrész helyébe az „ , a 161. § és a 163. §”,
22. 188.  § (1)  bekezdésében a „jognyilatkozat” szövegrész helyébe a „fegyelmi, a  méltatlansági és a  kártérítési 

határozat”,
23. 197.  § (2)  bekezdésében a „vagy a  kifogástalan életvitel követelményének, valamint az  ezekhez szükséges” 

szövegrész helyébe a „valamint az ehhez szükséges”,
24. 199.  § (6)  bekezdésében az „A kiemelt” szövegrész helyébe az „Az idegennyelv-tudás igazolásának a  127.  § 

(2) bekezdésétől eltérő szabályait és a kiemelt”,
25. 238.  § (2)  bekezdés 22. és 27.  pontjában az „a közeli hozzátartozóiknak” szövegrész helyébe az „a közeli 

hozzátartozóiknak, élettársaiknak”,
26. 238. § (2) bekezdés 30. pontjában a „napidíj-kiegészítés” szövegrész helyébe a „külföldi napidíj-kiegészítés”
szöveg lép.

 (18) Hatályát veszti a Hjt.
a) 33. § (1) bekezdésében az „a nyelvi és” szövegrész,
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b) 40.  § (2)  bekezdésében a „32.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti hivatásos állományba vételkor, valamint a” 
szövegrész,

c) 192. § (1) bekezdésének második mondata,
d) 194. § (2) bekezdésében az „a kifogástalan életvitel,” szövegrész,
e) 195. §-a,
f ) 238. § (2) bekezdés 15. pontjában az „idegennyelv-ismereti” szövegrész,
g) 238. § (2) bekezdés 30. pontjában a „ , külön pótlékát,” szövegrész,
h) 238. § (2) bekezdés 33. pontja,
i) 238. § (2) bekezdés 35. pontjában a „hadkötelezettség alapján teljesített” szövegrészek,
j) 2. melléklet 8. pont 8.2. és 8.3. alpontja,
k) 6. és 7. melléklete.

69. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

69. § (1) A  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló 2013. évi XCVII.  törvény (a  továbbiakban: Hakt.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(e törvény alkalmazásában)
„c) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy,”

 (2) Hatályát veszti a Hakt. 39. §-ában a „közeli” szövegrész.

vII. Fejezet 
egyes rendészetI, katasztróFavédelmI, önkormányzatI, építésügyI tárgyú,  
valamInt külFöldre utazással kapcsolatos törvények módosítása

70. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

70. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiaknak: Rtv.) 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel ellátja az  1.  § (2)  bekezdés 
14. pontjában meghatározott feladatokat. ennek keretében:]
„c) felderíti a  b)  pontban megjelölt védett állománnyal összefüggő, külön jogszabályban meghatározott 
bűncselekményeket.”

 (2) Az Rtv. 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  segítő által a  segítségnyújtással közvetlen összefüggésben harmadik személynek okozott kárt, illetve 
személyiségi jogsértést úgy kell tekinteni, mintha a kárt, illetve a személyiségi jogsértést a rendőrség okozta volna.
(3) A segítőnek a segítség igénybevételével közvetlen összefüggésben keletkezett, más forrásból meg nem térülő 
kárát – az elmaradt vagyoni előny kivételével – a rendőrség a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott kárért 
való felelősségre vonatkozó szabályai szerint megtéríti, valamint a  segítő az  őt ért személyiségi jogsértés esetén 
sérelemdíjat is követelhet.”

 (3) Az Rtv. 62/D. § (1) bekezdése és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kártérítés és sérelemdíj
62/D.  § (1) Ha a  46/E.  §, a  62/B.  § és a  62/C.  § alapján feladatot végrehajtó személy (a  továbbiakban: feladatot 
végrehajtó személy) eljárása során Magyarország területén kárt, illetve személyiségi jogsértést okoz, a  károsulttal, 
illetve a sérelmet szenvedett féllel szemben a 26. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a rendőrség felel, 
illetve áll helyt. Ha a  kárt, illetve személyiségi jogsértést a  feladatot végrehajtó személy a  szolgálati viszonyából 
eredő kötelesség szándékos megszegésével okozta, akkor a  miniszter az  érintett tagállamtól kérheti azon összeg 
megtérítését, amelyet eljárása miatt a sértettnek vagy a nevében eljárni jogosult személynek kifizettek.”

 (4) Az Rtv. 64. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  informátor, a  bizalmi személy, a  rendőrséggel titkosan együttműködő más személy által a  titkos 
információgyűjtés keretében harmadik személynek okozott kár megtérítésére, valamint személyiségi jogsértés 
esetén a sérelemdíj érvényesítésére a 67. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”
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 (5) Az Rtv. 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti megállapodás létrejötte esetén a  rendőrség az  elkövető által a  sértettnek okozott 
kárt megtéríti, illetve a  személyiségi jogsértés esetén a  sérelemdíjat megfizeti, az  ehhez szükséges fedőokiratot 
elkészítheti, illetve titoktartási megállapodás megkötését kezdeményezheti.”

 (6) Az Rtv. 67/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fedett nyomozó által a sértettnek okozott kár megtérítésére, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj 
megfizetésére, az  ehhez szükséges fedőokirat elkészítésére, illetve a  titoktartási megállapodás megkötésének 
kezdeményezésére a 67. § (2) bekezdésében írt rendelkezést kell alkalmazni.”

 (7) Az Rtv. 92. § (3) bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú vagy cselekvőképességében bármely ügycsoportban korlátozott nagykorú” szöveg lép.

71. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

71. § (1) A  helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996.  évi XXV.  törvény (a  továbbiakban: helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény) 9.  § (3)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(nem jelölhető ki pénzügyi gondnoknak)
„a) aki az  önkormányzat polgármestere, képviselő-testületének tagja, költségvetési intézményének vezetője 
és dolgozója, illetve ezeknek a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 8:1.  § 
(1)  bekezdés 2.  pontja szerinti hozzátartozója, e  minősége fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított 
3 évig;”

 (2) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény
a) 11. § (5) bekezdésében a „Ptk. 326. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Ptk. 6:24. §-ában” szöveg,
b) 14.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a  „Ptk. 236.  §-ának (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Ptk. 

6:24–6:25. §-ában, valamint 6:89. § (4) bekezdésében” szöveg,
c) 31. § (1) bekezdés b) pontjában a „Ptk. 251. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 5:118. §-a” szöveg
lép.

72. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló  
1996. évi XLIII. törvény módosítása

72. § (1) A  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.  évi XLIII.  törvény 
(a  továbbiakban: Hszt.) „A rendeltetésszerű joggyakorlás és kötelezettségteljesítés” alcíme helyébe a  következő 
alcím lép:
„A joggal való visszaélés tilalma
5.  § (1) A  szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a  rendeltetésüknek megfelelően kell 
gyakorolni, illetve teljesíteni, tilos a joggal való visszaélés.
(2) E  törvény alkalmazásában joggal való visszaélés különösen, ha az  mások jogos érdekeinek csorbítására, 
érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy 
ehhez vezet.
(3) Ha a  joggal való visszaélés e  törvény vagy e  törvény végrehajtására kiadott jogszabály által megkívánt 
jognyilatkozat megtagadásában áll és ez  a  magatartás a  közszolgálat nyomós érdekét vagy a  másik fél különös 
méltánylást érdemlő érdekét sérti, a bíróság a jognyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem 
másképpen nem hárítható el.
(4) A joggal való visszaélés hátrányos következményeit orvosolni kell.”

 (2) A Hszt. 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jognyilatkozat megtámadható, ha)
„d) a  felet a  másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejtette vagy tévedésben tartotta és a  fél ezen 
megtévesztő magatartás hatására tette meg nyilatkozatát.”

 (3) A Hszt. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Lényeges tényre vagy körülményre vonatkozik a  tévedés akkor, ha annak ismeretében a  fél nem vagy más 
tartalommal tette volna meg a jognyilatkozatát.”

 (4) A Hszt. 8. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem támadhatja meg a jognyilatkozatát az, aki a tévedését felismerhette vagy a tévedés kockázatát vállalta.
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(2b) Az  (1)  bekezdés c) és d)  pontjában foglalt szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a  megtévesztés vagy 
jogellenes fenyegetés harmadik személy részéről történt és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett.
(2c) A fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a megállapodás érvényességét nem érinti.”

 (5) A Hszt. a következő 91/A. §-sal egészül ki:
„91/A. § (1) Gyermeke születése esetén öt munkanap – ikergyermekek esetében hét munkanap – pótszabadság illeti 
meg az apát, amelyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig, a kérésének megfelelő időpontban kell 
kiadni. A pótszabadság tartamára távolléti díj jár.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt pótszabadság abban az esetben is megilleti az apát, ha gyermeke halva születik vagy 
meghal.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során apa alatt a szülői felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti vagy örökbe fogadó 
apát kell érteni.
(4) A  pótszabadság tartamára járó távolléti díj kifizetése – a  központi költségvetés terhére – kormányrendelet 
alapján történik.”

 (6) A Hszt. 106. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Engedményezésnek csak pénzkövetelés esetén van helye. A  levonásmentes illetményrész nem 
engedményezhető és a  hivatásos állomány tagja az  illetményre vonatkozó igényéről előre nem mondhat le. 
A  levonásmentes illetményrész a  bírósági végrehajtásról szóló jogszabály alapján teljesíthető levonások után 
fennmaradó illetményrész.”

 (7) A Hszt. 106. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Tartozásátvállalásnak csak pénzkövetelés esetén van helye. Munkáltatói tartozást a  hivatásos állomány tagja 
nem vállalhat át.
(6) A fegyveres szerv és a hivatásos állomány tagjának megállapodása alapján pénztartozás után kamat köthető ki. 
A kamat mértéke nem haladhatja meg a Polgári Törvénykönyv 6:47. §-a szerinti mértéket.”

 (8) A Hszt. 157/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kártérítés címén a  hivatásos állomány kárért felelős tagja – a  151.  §-ban meghatározott korlátozás 
figyelembevételével – köteles megtéríteni
a) a fegyveres szerv vagyonában beállott értékcsökkenést,
b) az elmaradt vagyoni előnyt és
c) a fegyveres szervet ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.”

 (9) A Hszt. a következő XIII/A. Fejezettel egészül ki:
„XIII/a. Fejezet 
a személyIségI jogok megsértésének szankcIóI
178/A. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozók személyiségi jogainak a szolgálati viszonnyal összefüggő megsértése 
esetén jogkövetkezményként a Polgári Törvénykönyv
a) 2:51. § (1) bekezdését, 2:52. § (1) bekezdését kell alkalmazni, valamint
b) 2:52.  § (2) és (3)  bekezdését, valamint 2:53.  §-át azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy e  rendelkezések 
alkalmazásakor e  törvény és a  végrehajtására kiadott rendelet kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai 
az irányadók.
(2) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya megszűnik, a fegyveres szerv a hivatásos állomány egykori 
tagjának sérelemdíj megfizetésére kötelezése érdekében közvetlenül bírósághoz fordulhat.”

 (10) A Hszt. 180. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja esetében az  (5)  bekezdésben foglaltaktól eltérően 
a minősítő határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat ellen keresetet lehet a bírósághoz benyújtani.”

 (11) A Hszt. 342. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)
„q) a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítésére vonatkozó 
szabályokat.”

 (12) A Hszt. 7. számú mellékletében a X. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„X. Fegyelmi, kártérítési és személyiségi jogsértéssel összefüggő adatok:
– a fegyelmi fenyítés neme, hatálya, mentesítés,
– kártérítési kötelezettség mértéke, a teljesítésre vonatkozó adatok,
– a személyiségi jogsértés miatt alkalmazott szankciók, a sérelemdíj mértéke, a teljesítésre vonatkozó adatok.”
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 (13) A Hszt.
a) 7.  § (2)  bekezdésében a „kártérítési és minősítő határozat” szövegrész helyébe a „kártérítési, személyiségi 

jogsértés tárgyában hozott, valamint minősítő határozat”,
b) 8.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „jogellenes fenyegetéssel vették rá” szövegrész helyébe a  „a másik fél 

jogellenes fenyegetéssel vette rá”,
c) 8. § (2) bekezdésében

ca) a „fenyegetéssel” szövegrész helyébe a „jogellenes fenyegetéssel”,
cb) a „téves feltevésben” szövegrész helyébe a „tévedett vagy téves feltevésben”,

d) 12.  § (1)  bekezdésében az  „A bűncselekménnyel okozott kárért fennálló felelősség” szövegrész helyébe 
az  „A  bűncselekménnyel okozott kárért fennálló felelősség, valamint a  bűncselekménnyel okozott 
személyiségi jogi sérelem miatt fizetendő sérelemdíj iránti igény”,

e) 33/B. § (4) bekezdésében a „személyhez fűződő jogok megsértése” szövegrész helyébe a „személyiségi jogok 
megsértése”,

f ) 44.  § (1)  bekezdés j)  pontjában az „a 43.  § (4)  bekezdés, illetve a  248.  § (4)  bekezdés d)  pontja szerinti” 
szövegrész helyébe az „a 49/C. § (5) bekezdése szerinti”,

g) 44. § (2) bekezdésében az „a 43. § – az NKE-re vezényeltek esetében a 43. § és a 43/C. § –” szövegrész helyébe 
az „a 49/B–49/G. §”,

h) 46.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az „a 43.  § (1)  bekezdés vagy a  43/C.  § (1)  bekezdés szerinti vezénylés” 
szövegrész helyébe a „vezénylés”,

i) 49/C.  § (1)  bekezdésében és 49/D.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „a kártérítésre” szövegrész helyébe 
az „a kártérítésre, a személyiségi jogi jogsértésre”,

j) 61.  § (3)  bekezdésében az  „a 43.  § szerinti vezénylés, a  43/C.  § szerinti vezénylés” szövegrész helyébe 
az „a 49/B–49/G. § szerinti más szervhez vezénylés”,

k) 82. § (5) bekezdésében a „továbbá a szolgálati viszony módosítását vagy megszüntetését” szövegrész helyébe 
az  „a szolgálati viszony módosítását vagy megszüntetését, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb 
intézkedéseket javasolhat”,

l) 170.  § a)  pontjában a  „nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékot” szövegrész helyébe 
a „társadalombiztosítási szabályok szerinti járulékot”,

m) 196. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy a 159. §” szövegrész helyébe az „ , a 159. § vagy a 180. §”,
n) 197.  § (3)  bekezdésében a „valamint a  felmerült kárát.” szövegrész helyébe a „valamint a  felmerült kárát. 

A  hivatásos állomány tagja sérelemdíjat is igényelhet a  szolgálati viszony jogellenes megszüntetésével 
okozott személyiségi jogsértésért.”,

o) 254.  § (1)  bekezdésében a „10 év elteltével az  állományilletékes parancsnok a  82.  § (4)  bekezdés szerint 
minősíti, a  minősítés alapján” szövegrész helyébe az  „az állományilletékes parancsnok 10 év elteltével 
a 82. § (4) bekezdése szerinti, tárgyévi minősítés alapján”,

p) 264/G. § (3) bekezdésében az „a 43. § rendelkezései” szövegrész helyébe az „a 49/B. § rendelkezései”,
q) 342.  § (2)  bekezdés 23.  pontjában az  „a minősítés tartalmi és eljárási szabályait” szövegrész helyébe 

az „a  minősítés tartalmi és eljárási szabályait, továbbá a  minősítés alapján kezdeményezhető e  törvényben 
nem szabályozott munkáltatói intézkedéseket”

szöveg lép.
 (14) Hatályát veszti a Hszt.

a) 89. §-ában a „ , továbbá gyermek születése esetén járó munkaidő-kedvezményre” szövegrész,
b) „Gyermek születése esetén járó munkaidő-kedvezmény” alcíme,
c) 157/A. § (2) bekezdése,
d) 165. §-ában az „és nem vagyoni” szövegrész,
e) 289. § (1) bekezdésében az „A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának minősítése 

során nem kötelező a törvény 4. számú mellékletében meghatározott lőkészség vizsgálata.” szövegrész,
f ) 342. § (2) bekezdés 1. pontjában az „a minősítés készítésének szabályait,” szövegrész.
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73. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló  
1996. évi LVIII. törvény módosítása

73. §  A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
a) 1.  § (3)  bekezdésében a „Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói” szövegrész helyébe a „Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói (a továbbiakban: közeli hozzátartozó)” szöveg,
b) 21.  § (1)  bekezdésében a  „közeli hozzátartozói [Ptk. 685.  § b)  pontja]” szövegrész helyébe a  „közeli 

hozzátartozói” szöveg,
c) 34/D.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „[Ptk. 685.  § b)  pontja],” szövegrész helyébe a „[Ptk. 8:1.  § (1)  bekezdés 

2. pontja],” szöveg
lép.

74. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
módosítása

74. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  tűzoltóság fenntartója a  Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre 
vonatkozó szabályai szerint köteles a tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés vagy a tűzoltással, illetve műszaki 
mentéssel kapcsolatos gyakorlatok során, azokkal közvetlen összefüggésben harmadik személynek okozott, más 
forrásból meg nem térülő kárért – az elmaradt vagyoni előny kivételével – a kártérítés megfizetésére.
(2) A  tűzoltóság fenntartója a  Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra vonatkozó szabályai szerint köteles a  tűzoltóság 
által a  tűzoltás, a  műszaki mentés vagy a  tűzoltással, illetve műszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatok során 
– azokkal közvetlen összefüggésben – harmadik személynek okozott személyiségi jogsértésért sérelemdíj 
megfizetésére.
(3) A  tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben a  7.  § (2)  bekezdése alapján közreműködő által a  tűzoltás, 
a  műszaki mentés során okozott kárt, illetve személyiségi jogsértést úgy kell tekinteni, mintha azt a  tűzoltóság 
okozta volna. Mentesül a  tűzoltóság a  felelősség, illetve a  sérelemdíjjal való helytállás alól, ha bizonyítja, hogy őt 
a közreműködő utasításokkal való ellátásában és felügyeletében felróhatóság nem terheli.
(4) A  tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben a  7.  § (2)  bekezdése alapján közreműködők 
a közreműködésükkel, járműveik, eszközeik, felszereléseik igénybevételével közvetlen összefüggésben keletkezett, 
más forrásból meg nem térülő káruk megtérítésére – az elmaradt vagyoni előny kivételével –, illetve a személyiségi 
joguk megsértése esetén követelhető sérelemdíj megfizetésére a  Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül 
okozott kárért való felelősségre, valamint sérelemdíjra vonatkozó szabályai szerint tarthatnak igényt a  tűzoltóság 
fenntartójától.
(5) Nem kell megtéríteni annak a  kárát, illetve nem tarthat igényt sérelemdíjra az, aki a  tüzet szándékosan vagy 
súlyos gondatlanságból okozta.
(6) Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, 
aki
a) a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta;
b) a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott;
c) gondatlansága miatt téves automatikus tűzátjelzés keletkezett.”

 (2) A Ttv. 33/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület tagja szaktevékenysége teljesítése során keletkezett kárának 
megtérítésére, valamint a  szaktevékenységével összefüggésben őt ért személyiségi jogsértés esetén a  sérelemdíj 
iránti igénye érvényesítésére a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 
rendelkezései az e törvényben foglalt eltérésekkel irányadók.”

 (3) A Ttv.
a) 41.  § (3)  bekezdésében a  „kártérítésére szolgáló” szövegrész helyébe a  „kártérítésére és sérelemdíjának 

kifizetésére szolgáló” szöveg,
b) 46.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a „kártérítése folytán” szövegrész helyébe a „kártérítése, illetve sérelemdíj 

iránti igényének kielégítése folytán” szöveg
lép.
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75. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

75. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
a) 16/A.  § (2)  bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvényben (a  továbbiakban: Ptk.)” 

szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
b) 39/A.  § (6)  bekezdésében az  „építési szerződést” szövegrész helyébe a  „kivitelezési szerződést” szöveg, 

az „Az építési szerződés” szövegrész helyébe az „A kivitelezési szerződés” szöveg, az „építési szerződésében” 
szövegrész helyébe a  „kivitelezési szerződésében” szöveg, a  „megkötött építési szerződésben” szövegrész 
helyébe a „megkötött kivitelezési szerződésben” szöveg, az „az építési szerződésben” szövegrész helyébe 
az „a kivitelezési szerződésben” szöveg,

c) – az  építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
2009.  évi LVII törvény 22.  §-ával megállapított – 39/B.  § (1)  bekezdésében az „építési szerződés” szövegrész 
helyébe a „kivitelezési szerződés” szöveg,

d) 62. § (1) bekezdés 13.3. pontjában az „építési szerződés” helyébe a „kivitelezési szerződés” szöveg
lép.

76. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

76. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. § e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„e) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet.”

77. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

77. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: temetőkről és a temetkezésről szóló 
törvény) 3. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„k) szociális temetés: az  eltemettető vagy az  általa felkért személy személyes közreműködésével, az  állam által 
biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető 
számára ingyenes.”

 (2) A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 24/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Szociális temetés esetén a holttest temetőn kívüli szállításának költségét az állam viseli, a szállítást az elhunyt 
utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat szervezi meg.”

 (3) A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „gazdálkodó szervezeteknek [Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész helyébe az „a 

polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezeteknek (a  továbbiakban: gazdálkodó 
szervezet)” szöveg,

b) 18.  § (7)  bekezdésében a „közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó)” szöveg,

c) 20. § (1) bekezdés d) pontjában az „egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]” szövegrész helyébe 
az „egyéb, közeli hozzátartozója” szöveg

lép.
 (4) Hatályát veszti a  temetőkről és a  temetkezésről szóló törvény 4.  § (1)  bekezdésében a „[Ptk. 685.  § c)  pontja]” 

szövegrész.
 (5) Hatályát veszti a  temetőkről és a  temetkezésről szóló törvény 3.  §-ának a  temetőkről és a  temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 1. §-ával megállapított j) pontja.
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78. A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosítása

78. § (1) A  bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002.  évi LIV.  törvény (a  továbbiakban: bűnüldöző 
szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény) 21. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[az (1) bekezdésben foglalt megállapodásnak tartalmaznia kell:]
„i) a  közös bűnfelderítő-csoport kihelyezett tagja által működési körében harmadik személynek okozott károkért 
való felelősség, valamint a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj szabályairól szóló tájékoztatást.”

 (2) A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény 26. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(a megállapodásnak tartalmaznia kell:)
„e) a  fedett nyomozó által működési körében harmadik személynek okozott károkért való felelősség, valamint 
a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj szabályairól szóló tájékoztatást.”

 (3) A  bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény 42/A.  § (6)  bekezdés f )  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(a megkeresésben foglaltak elfogadása vagy más jellegű segítség felajánlása esetén a  segítségnyújtás végrehajtásáról 
az  érintett tagállammal az  országos rendőrfőkapitány, valamint a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója 
megállapodást köt, amely tartalmazza:)
„f ) az intervenciós egység tagja által tevékenysége körében harmadik személynek okozott károkért való felelősség, 
valamint a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj szabályait,”

 (4) A  bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény 42/C.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  megkeresett tagállam különleges intervenciós egységének a  tagja (a  továbbiakban: beavatkozó személy) 
eljárása során Magyarország területén harmadik személynek okozott kárért, illetve személyiségi jogsértésért 
a  magyar jog szerint felel, áll helyt. Ha a  kárt, illetve a  személyiségi jogsértést a  beavatkozó személy szándékos 
kötelességszegéssel okozta, akkor a  rendészetért felelős miniszter az  érintett tagállamtól kérheti azon összeg 
megtérítését, amelyet a beavatkozó személy eljárása miatt a sértettnek vagy a nevében eljárni jogosult személynek 
kifizettek.”

79. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

79. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Szvmt.) 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi tevékenység – ha e  törvény kivételt nem tesz – a  rendőrség által 
a vállalkozás kérelmére kiadott működési engedély birtokában végezhető, ha)
„b) a  kérelmező – ha e  törvény kivételt nem tesz – rendelkezik az  általa végezni kívánt tevékenységre vonatkozó, 
a  szerződésszegéssel és a  szerződésen kívül okozott károk megtérítését, valamint a  sérelemdíj megfizetését 
szolgáló, külön jogszabályban meghatározott kötelező tartalommal bíró felelősségbiztosítási szerződéssel 
(a továbbiakban: felelősségbiztosítási szerződés).”

 (2) Az Szvmt. 74. § 15. pontjában a „685. §-ának b) pontjában” szövegrész helyébe a „8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában” 
szöveg lép.

80. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

80. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény 65. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „szervezet” szöveg lép.

81. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosítása

81. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.  törvény 2. § h) pontjában 
a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „szervezet” szöveg lép.
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82. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

82. § (1) A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 
(a továbbiakban: Kat.) 3. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„4a. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet.”

 (2) A Kat. 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a védekezésben részt vevőt egészséget károsító vagy halálos baleset érte, az üzemi balesetre, foglalkozási 
betegségre vonatkozó társadalombiztosítási szabályok alapján meg nem térülő károkat, egészséget károsító baleset 
esetén a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjat az állam téríti meg.”

83. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

83. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  helyi önkormányzat jogi személy, a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény jogi személyekre vonatkozó 
rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A képviselő-testületet a polgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke, a főpolgármester képviseli.”

 (2) Az Mötv. 108/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108/A.  § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 13.  § (1)  bekezdése szerinti versenyeztetés 
mellőzhető:
a) a  helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásakor,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon állam részére történő értékesítése vagy állammal kötött 
csereügylet esetén és
c) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén.
(2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja esetén, ha a  cserével érintett önkormányzati vagyon értéke a  versenyeztetésre 
vonatkozó törvényben előírt értékhatárt meghaladja, az  illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal dönt 
a  csereügylet jóváhagyásáról. A  kormányhivatal a  csereügyletet jóváhagyja, ha az  egyes vagyontárgyak értékére 
és a  szerződésben foglalt egyéb vagyoni kötelezettségvállalásra tekintettel az  értékarányosság követelménye 
megvalósul és egyébként az  ügylet megkötése az  önkormányzat kötelező feladatainak ellátása vagy gazdasági 
érdekei szempontjából indokolt.”

 (3) Az Mötv.
a) 41.  § (6)  bekezdésében a „gazdálkodó szervezetet” szövegrész helyébe az „a polgári perrendtartásról szóló 

törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet)” szöveg,
b) 2.  melléklet „A rész” II.  pont 4., 7., 8., és 9.  alpontjában a  „köztisztviselői” szövegrész helyébe 

az „ , a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti” szöveg
lép.

84. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítása

84. §  A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012.  évi XC.  törvény 1.  § 4.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„4. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet,”
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vIII. Fejezet 
egyes közIgazgatásI és IgazságügyI tárgyú törvények módosítása

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

85. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a  fél – az  alapvető jogait ért sérelemre 
hivatkozással – sérelemdíjra tarthat igényt, feltéve hogy a  sérelem a  jogorvoslati eljárásban nem orvosolható. Ha 
az  (1)  bekezdésben foglaltak teljesítésének elmulasztásából eredően a  fél kárt is szenved és az  a  jogorvoslati 
eljárásban nem orvosolható, a  szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti 
a jogsértőtől kárának megtérítését. A sérelemdíj iránti igény, illetve a kárigény elbírálása során a bíróság soron kívül 
jár el. A sérelemdíj, illetve a kártérítés megítélését nem zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott 
jogsértés közvetlenül nem volt felróható.
(3a) A  (3)  bekezdésben foglalt szankciókat a  bírósággal szemben kell érvényesíteni. Ha az  eljárt bíróság nem jogi 
személy, az igényt azzal a bírósággal szemben kell érvényesíteni, amelynek elnöke a nem jogi személy bíróság bírái 
tekintetében az általános munkáltatói jogkört gyakorolja.”

 (2) A Pp. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  bíróság jogszabályban meghatározott esetben közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a  feleket 
(a továbbiakban: kötelező közvetítői eljárás) és a közvetítő felkérése vagy az első közvetítői megbeszélés megtartása 
a  fél önhibából eredő mulasztása miatt hiúsul meg, a  bíróság a  felet pénzbírsággal sújtja. Az  önhiba hiányát 
a mulasztó félnek kell valószínűsítenie.”

 (3) A Pp. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a törvényszék hatáskörébe tartoznak:)
„b) azok a perek, amelyeket a közhatalom gyakorlásával okozott károk megtérítése iránt indítanak;”

 (4) A Pp. 23. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a törvényszék hatáskörébe tartoznak:)
„g) a személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos perek közül:
ga) azok a perek, amelyekben felróhatóságtól független szankciók alkalmazását kérik, ideértve azokat a pereket is, 
amelyekben a felróhatóságtól független szankció mellett – e jogok megsértése miatt – sérelemdíj, illetve kártérítés 
iránti igényt is érvényesítenek,
gb) a  közösséghez tartozással összefüggő – a  ga)  pont alá nem tartozó – személyiségi jog érvényesítése iránt 
indított perek;”

 (5) A Pp. „Általános illetékesség” alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § A fogyasztói szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége tárgyában indított 
perre az  a  bíróság illetékes, amelynek területén a  felperes belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában belföldi 
tartózkodási helye, vagy – ha a  felperes nem természetes személy – belföldi székhelye található. Ha a  felperes 
belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, a  bíróság illetékességét az  alperes 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vagy – ha az  alperes nem természetes személy – az  alperes 
székhelye alapítja meg.”

 (6) A Pp. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A perben mint fél személyesen vagy meghatalmazottja útján az járhat el (perbeli cselekvőképesség), aki
a) a polgári jog szabályai szerint teljes cselekvőképességgel rendelkezik,
b) olyan cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, akinek a  polgári jog szabályai szerinti 
cselekvőképessége a per tárgyára, illetve a perbeli eljárási cselekményekre kiterjedő hatállyal nincs korlátozva, vagy
c) aki a per tárgyáról a polgári jog szabályai szerint érvényesen rendelkezhet.”

 (7) A Pp. 65/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a bíróság a szülői felügyelettel, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezésével vagy az elhelyezés 
megváltoztatásával kapcsolatos perben a  kiskorú gyermek mint érdekelt meghallgatásáról döntött, indokolt 
esetben egyidejűleg a kiskorú részére ügygondnokot rendel. A bíróság úgy is határozhat, hogy a kiskorút a felek és 
a felek képviselői távollétében hallgatja meg.”

 (8) A Pp. IV. Fejezete a következő alcímmel és 65/C. §-sal egészül ki:
„A támogató részvétele a perben
65/C. § (1) Ha a fél részére a gyámhatóság támogatót rendelt ki, akkor a támogató
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a) a  féllel egyidejűleg a  per során valamennyi eljárási cselekménynél – ideértve a  nyilvánosság kizárásával 
megtartott tárgyalást is – jelen lehet, távolléte azonban az  eljárási cselekmény teljesítésének, valamint a  per 
folytatásának nem akadálya,
b) a  jognyilatkozat megtételének elősegítése érdekében a  féllel – a  tárgyalás rendjét meg nem zavaró 
módon – egyeztethet.
(2) A támogató az általa támogatott fél helyett nyilatkozattételre nem jogosult.
(3) A bíróság az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról a felet és a jelen lévő támogatót tájékoztatja.
(4) A  támogató perbeli eljárási cselekményen való részvételéről a  támogatott fél gondoskodik, a  bíróság ezzel 
kapcsolatos intézkedést nem tesz.
(5) A  támogató a  támogatói minőségét a  gyámhatóság határozatával, vagy a  gyámhatóság által e  célra kiadott 
tanúsítvánnyal igazolja. A  gyámhatóság határozatát vagy tanúsítványát az  első olyan eljárási cselekménynél kell 
a bíróságnak bemutatni, amelyen a támogatott személy a támogatóval együtt vesz részt.”

 (9) A Pp. 75. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Kötelező közvetítői eljárás esetén a perköltséghez – a fél kérelmére – hozzá kell számítani a közvetítő költségeit 
és díját, valamint a fél egyéb, a közvetítői eljárásban szükségképpen felmerült költségeit.”

 (10) A Pp. 75. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A támogató költségeinek megtérítésére a (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (11) A Pp. 78. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  6.  §-ban meghatározott esetekben felmerülő fordítások költségét az  anyanyelvének, regionális 
vagy nemzetiségi nyelvének használatára jogosult fél helyett az  állam előlegezi, míg annak viselésére 
– a (4b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a perköltségviselés általános szabályai az irányadóak.
(4b) A 6. §-ban meghatározott esetekben a bírósági határozatok és megkeresések fordításával felmerülő költségeket 
az állam viseli.”

 (12) A Pp. 80. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  bíróság a  per eldöntésére való tekintet nélkül kötelezheti a  felet az  ellenfél közvetítői eljárásban 
szükségképpen felmerült költségeinek megtérítésére, ha a  kötelező közvetítői eljárásban létrejött megállapodás 
a  jogszabályoknak megfelel és a  fél e  körülmény ellenére a  perben nem köt egyezséget. Ha a  kötelező közvetítői 
eljárásban létrejött megállapodás a  jogszabályoknak nem felel meg és egyezségkötés hiányában a  peres eljárást 
érdemben folytatni kell, a  felek a  perköltségként érvényesíteni kívánt közvetítői eljárás költségeit egymás közt 
egyenlő arányban viselik.
(4b) Kötelező közvetítői eljárás esetén a  fél a  per eldöntésére való tekintet nélkül kötelezhető az  ellenfél 
perköltségének megtérítésére, ha az  ellenfél igazolja, hogy közvetítő felkérését kezdeményezte vagy az  első 
közvetítői megbeszélésen megjelent és a közvetítő felkérése vagy a közvetítői eljárás megindítása a fél önhibából 
eredő mulasztása miatt hiúsult meg. Az önhiba hiányát a mulasztó félnek kell valószínűsítenie.”

 (13) A Pp. 134. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  (5) és (6)  bekezdésben foglalt rendelkezéseket kiskorú fél, kiskorú érdekelt vagy kiskorú tanú 
vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a rendreutasítás módjának igazodnia kell a kiskorú korához és érettségéhez,
b) a tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorúval szemben pénzbírság kiszabásának nincs helye,
c) a  tizennegyedik életévét betöltött kiskorúval szemben – ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetében – 
a pénzbírság kiszabásának szükségességéről az elnök mérlegeléssel dönt.”

 (14) A Pp. 148. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bíróság – amennyiben annak sikerére esély mutatkozik, különösen ha a  felek bármelyike kéri – tájékoztatja 
a  feleket a  közvetítői eljárás lényegéről, igénybevételének lehetőségéről és ezzel összefüggésben a  szünetelés 
szabályairól [137.  § (1)  bek. a)  pont]. Ha a  felek a  közvetítői eljárás során megállapodást kötnek, azt a  137.  § 
(3)  bekezdésében meghatározott határidőn belül a  bírósághoz egyezségként történő jóváhagyás végett 
benyújthatják, ebben az esetben a bíróság az eljárást folytatja és a (3) bekezdés szerint jár el.”

 (15) A Pp. 152. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  bíróság kötelező közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a  feleket, ezzel egyidejűleg a  per tárgyalását 
felfüggeszti. A bíróság a közvetítői eljárásra kötelező és tárgyalást felfüggesztő határozatában felhívja a feleket arra, 
hogy a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező végzés másolatát csatolják a közvetítőhöz intézendő felkéréshez. 
A  bíróság a  határozat közlésével egyidejűleg a  jogi képviselő nélkül eljáró felet tájékoztatja a  kötelező közvetítői 
eljárás kezdeményezésének külön törvényben meghatározott szabályairól.
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(4) A kötelező közvetítői eljárás megindítása érdekében felfüggesztett tárgyalást folytatni kell, ha
a) bármelyik fél igazolja, hogy a közvetítői eljárás befejeződött,
b) bármelyik fél igazolja, hogy az első közvetítői megbeszélésen részt vett, de a közvetítői eljárás nem indult meg, 
vagy
c) a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező határozat közlésétől számított két hónap telt el anélkül, hogy a felek 
az a) és b) pontban megjelölt valamely igazolást becsatolták volna.
(5) Ha a  közvetítői eljárás igénybevételére kötelező bírósági határozat közlésétől számított két hónapon belül 
a  megindított közvetítői eljárás várhatóan nem fejezhető be és a  felek ennek tényét legkésőbb a  határidő lejárta 
előtt nyolc nappal a bíróságnak közösen bejelentik, a tárgyalás mindaddig nem folytatható, amíg a közvetítői eljárás 
be nem fejeződik. A feleknek bejelentésükkel egyidejűleg hitelt érdemlő módon igazolniuk kell, hogy a közvetítői 
eljárás folyamatban van.”

 (16) A Pp. 155. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felfüggesztést elrendelő bírósági határozat ellen – a  közvetítői eljárásra kötelező és tárgyalást felfüggesztő 
határozat kivételével – külön fellebbezésnek van helye; a bíróság az ilyen határozatot maga is megváltoztathatja.”

 (17) A Pp. 281. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  félnek nincs perbeli cselekvőképessége és közte, valamint törvényes képviselője között érdekellentét áll 
fenn, a bíróság a fél képviseletére ügygondnokot rendel ki.”

 (18) A Pp. 285. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben, vagy ha a feleknek nincsen közös kiskorú gyermeke, a pert már 
az első tárgyaláson érdemben kell tárgyalni.”

 (19) A Pp. 290. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A házasság érvénytelenítése vagy felbontása esetében a bíróságnak a közös kiskorú gyermek tartása, a szülői 
felügyelet gyakorlásának rendezése vagy a  gyermek harmadik személynél történő elhelyezése felől – szükség 
esetén – erre irányuló kereseti kérelem hiányában is határoznia kell.”

 (20) A Pp. 295. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha az apaság megállapítása iránti pert vagy az apasági vélelem megdöntése iránti pert a bíróság által kirendelt 
ügygondnok ellen kell indítani, az egyenesági rokon beavatkozóként bármelyik félhez csatlakozhat. Az ügygondnok 
kirendeléséről a bíróság értesíti a gyámhatóságot, és tájékoztatja a per adatai szerint ismert helyen lakó egyenesági 
rokonokat a beavatkozás lehetőségeiről.
(4) Keresetindításnak a  gyermek születése előtt is helye van, ítélet azonban csak a  gyermek megszületése után 
hozható.”

 (21) A Pp. a következő XVI/A. Fejezettel egészül ki:
„XvI/a. Fejezet 
az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban
301/A.  § (1) Ha e  fejezet másként nem rendelkezik, az  eljárásra a  polgári peres eljárásra vonatkozó szabályokat 
– a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az apaság vélelmének megdöntése iránti kérelmet más kérelemmel összekapcsolni nem lehet.
(3) Az eljárásban szünetelésnek nincs helye.
301/B. § (1) Az eljárás lefolytatására az a bíróság illetékes, amelynek területén a gyermek belföldi lakóhelye, belföldi 
lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye található. Az  eljárásra az  a  bíróság is illetékes, amelynek területén 
az anya belföldi lakóhelye vagy belföldi lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye található.
(2) Ha az illetékes bíróság az (1) bekezdés rendelkezései alapján nem állapítható meg, az eljárásra a Budai Központi 
Kerületi Bíróság illetékes.
301/C. § (1) Az apaság vélelmének megdöntése iránti kérelemben fel kell tüntetni:
a) az eljáró bíróságot és azokat az adatokat, amelyekből a bíróság illetékessége megállapítható;
b) a  kérelmezők, valamint a  kérelmezők képviselőinek nevét, lakóhelyét, valamint a  kérelem előterjesztésére való 
jogosultság jogcímét;
c) ha a  gyermek a  kérelem beadásának időpontjában már megszületett, a  gyermek nevét, lakóhelyét, születési 
idejét, ha van törvényes képviselője, annak nevét és lakóhelyét;
d) a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal magáénak elismerni kívánó férfi születési idejét;
e) a  fennálló apasági vélelmet megalapozó házasság létrejöttének időpontját, valamint annak időpontját, hogy 
a házastársak életközössége mikor szűnt meg;
f ) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
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(2) A  kérelemhez csatolni kell a  gyermek eredeti vagy hitelesített születési anyakönyvi kivonatát, a  fennálló 
apasági vélelmet megalapozó házasság anyakönyvi kivonatát, valamint azokat az  okiratokat, amelyek a  kérelem 
elbírálásának alapjául szolgáló körülmények igazolásához szükségesek, kivéve ha az  adatokat személyazonosító 
igazolvánnyal is lehet igazolni. Ha az  apaság vélelmét megalapozó házasság a  kérelem beadásának időpontjában 
már megszűnt, a  kérelemhez csatolni kell a  házasság megszűnését igazoló okiratot. Ha a  gyermek a  kérelem 
beadásának időpontjában még nem született meg, a kérelemhez szakorvosi igazolást kell csatolni a születés várható 
időpontjáról.
301/D. § (1) A bíróság a kérelmezőket és mindazon személyeket, akiknek hozzájárulása az apai elismerő nyilatkozat 
teljes hatályához szükséges, együttesen hallgatja meg.
(2) Az  idézésben a  bíróság tájékoztatja az  érintetteket a  301/E.  §–ban meghatározott feltételekről és 
jogkövetkezményekről.
(3) A  bíróság eljárása során megvizsgálja az  apaság vélelmének megdöntéséhez, az  apai elismerő nyilatkozat 
megtételéhez és teljes hatályához szükséges feltételek fennállását, valamint megállapítja azokat az  adatokat, 
amelyek a személyállapot-változás anyakönyvi bejegyzéshez szükségesek.
301/E. § (1) A bíróság végzésben állapítja meg, hogy a gyermeknek nem az anya férje vagy volt férje az apja, ha
a) a  kitűzött meghallgatáson a  kérelmezők és mindazon személyek, akiknek a  hozzájárulása az  apai elismerő 
nyilatkozat teljes hatályához szükséges, együttesen jelen vannak és
b) az apaság vélelmének megdöntéséhez, az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez és teljes hatályához szükséges 
feltételek fennállnak.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyike nem áll fenn, akkor a bíróság az apaság vélelmének 
megdöntése iránti kérelmet elutasítja.
(3) Ha a bíróság az apaság vélelemének megdöntése iránti kérelmet jogerősen elutasítja, e határozatának jogereje 
nem zárja ki, hogy a  kérelmezők igényüket – a  körülmények megváltozása esetén – újból nem peres eljárásban 
érvényesítsék. A  kérelmet elutasító határozat jogereje azt sem zárja ki, hogy a  perindításra jogosult személyek 
igényüket – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályok szerint – peres eljárásban érvényesítsék.
301/F.  § (1) A  bíróság az  apai elismerő nyilatkozatot és az  annak teljes hatályához szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatokat külön jegyzőkönyvben rögzíti.
(2) Az apaság vélelmének megdöntését megállapító határozat ellen külön fellebbezésnek van helye. Ha az apaság 
vélelmének megdöntését megállapító határozat nem emelkedik jogerőre, az  eljárás során tett apai elismerő 
nyilatkozat hatálytalan.
301/G.  § Az  elsőfokú bíróság az  apaság vélelmének megdöntését megállapító jogerős határozatot, valamint 
a  külön jegyzőkönyvbe foglalt – teljes hatályú apai elismerés tárgyában tett – nyilatkozatokat közli az  illetékes 
anyakönyvvezetővel.
301/H. § A bíróság az eljárási költségek viseléséről a rendelkezésre álló adatok mérlegelése alapján határoz.”

 (22) A Pp. 302. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a szülői felügyelet visszaállítása iránt nem az a szülő indít keresetet, akinek felügyeleti jogát megszüntették, 
ezt a szülőt a perben külön bejelentés nélkül is a felperes melletti beavatkozó jogállása illeti meg. A bíróság azonban 
akkor is köteles őt személyesen meghallgatni, ha beavatkozóként a perben nem kíván részt venni.”

 (23) A Pp. 307. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A keresetlevélben – ha arról a felperesnek tudomása van – fel kell tüntetni az alperes előzetes jognyilatkozatára 
vonatkozó adatokat. A gondnokság alá helyezési perben a bíróságnak az előzetes jognyilatkozat alkalmazása felől, 
erre irányuló kereseti kérelem hiányában is határoznia kell.”

 (24) A Pp. 307. § (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A keresetlevélhez az előadott adatokat igazoló okiratokat mellékelni kell, így különösen az alperes tulajdonában 
álló ingatlanok, valamint azon ingatlanok tulajdoni lapját, amelyeken az  alperesnek haszonélvezeti joga áll fenn, 
vagy amelyekre az alperest érintő egyéb jog vagy tény van bejegyezve, feljegyezve.”

 (25) A Pp. 310. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gondnokság alá helyezés iránti perben a  bíróság az  általa szükségesnek talált bizonyítást hivatalból is 
elrendelheti. A  gondnokság alá helyezés iránti perben a  bíróság a  külön törvény szerinti nyilvántartás adatait 
megtekinti, e körben hiánypótlás elrendelésének nincs helye.”

 (26) A Pp. 311. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha az alperesnek ingatlana van, vagy ingatlanon haszonélvezeti joga áll fenn, továbbá ha ingatlanra az alperest 
érintő egyéb jog vagy tény van bejegyezve, feljegyezve, az  elsőfokú bíróság hivatalból intézkedik a  gondnokság 
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alá helyezésnek az  ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése iránt, kivéve ha az  ingatlannal való rendelkezés 
tekintetében a bíróság az alperes teljes cselekvőképességét fenntartotta.
(4) A gondnokság alá helyezést, valamint a választójogból való kizárást be kell vezetni a gondnokoltakról a bíróság 
által vezetett nyilvántartásba.
(5) A  bíróság a  gondnokság alá helyezettek – a  gondnokoltak nyilvántartására vonatkozó törvényben 
meghatározott – adatairól számítógépes nyilvántartást vezet.”

 (27) A Pp. 312. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  gondnokság alá helyezés megszüntetése, a  cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság 
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a  cselekvőképességet teljesen 
korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, 
a  cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a  gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a  választójogból való kizárás, valamint a  választójogból való kizárás megszüntetése 
iránt a keresetet az ellen kell megindítani, akinek keresete folytán a bíróság a gondnokságot elrendelte, ha pedig 
a gondnokság megszüntetését vagy módosítását, a választójogból való kizárást vagy a választójogból való kizárás 
megszüntetését az  kéri, a  gondnokolt ellen. Ha az, akinek keresete folytán a  bíróság a  gondnokságot elrendelte, 
meghalt vagy ismeretlen helyen, illetve külföldön tartózkodik, a keresetet a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen 
kell megindítani.
(2) A  gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálata esetén a  gyámhatóság keresete az  (1)  bekezdésben 
meghatározottakon kívül a gondnokság alá helyezés fenntartására is irányulhat.”

 (28) A Pp. XVIII. Fejezete a következő alcímmel és 312/A. §-sal egészül ki:
„Határozat az előzetes jognyilatkozat alkalmazásáról
312/A.  § (1) Ha a  gondnokság alá helyezési perben a  bíróság az  alperes gondnokság alá helyezéséről dönt, 
és az  előzetes jognyilatkozat ítélettel érintett részének alkalmazása indokolt, akkor a  bíróság erről ítéletének 
rendelkező részében határoz.
(2) Az  előzetes jognyilatkozat teljes vagy részleges alkalmazását elrendelő, valamint az  előzetes jognyilatkozatok 
nyilvántartásának adatait érintő egyéb jogerős határozatnak az  előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására 
vonatkozó törvényben meghatározott adatait, valamint azok változásait az  elsőfokú bíróság bevezeti az  előzetes 
jognyilatkozatok nyilvántartásába, illetve szükség esetén törli onnan.”

 (29) A Pp. 317. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  felet a  közjegyző a  fizetési meghagyásos eljárás során költségkedvezményben részesítette, a  díj 
megfizetéséről és viseléséről a  315.  § (1)  bekezdésében foglalt esetben a  bíróság határoz és kötelezi a  felet 
a  költségkedvezmény folytán meg nem fizetett díjnak a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a  továbbiakban: 
MOKK) részére való megfizetésére. E  határozatát a  bíróság a  MOKK-nak is kézbesíti. Ha a  fél a  per során 
költségkedvezményben részesül, ez a díj megfizetése alól őt nem mentesíti.”

 (30) A Pp. a következő XX/A. Fejezettel egészül ki:
„XX/a. Fejezet 
a jegyző bIrtokvédelmI ügyben hozott határozatának megváltoztatása IrántI per
341/B.  § Az  I–XIV. Fejezet rendelkezéseit a  jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának (a  továbbiakban 
e fejezet alkalmazásában: birtokvédelmi határozat) megváltoztatása iránti perekben e fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.
341/C. § (1) A per elintézéséből – a 13–15. §, valamint a 21. §-ban foglalt eseteken kívül – ki van zárva, és abban mint 
bíró nem vehet részt:
a) az, aki mint ügyintéző a birtokvédelmi határozat meghozatalában részt vett,
b) az a) pont alá eső személynek a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója vagy volt házastársa,
c) a  birtokvédelmi határozatot hozó jegyző által vezetett hivatal volt dolgozója a  munkaviszonya megszűnését 
követő két évig,
d) az, akit a birtokvédelmi határozat meghozatala iránti eljárásban tanúként vagy szakértőként kihallgattak.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a jegyzőkönyvvezető kizárására is megfelelően alkalmazni kell.
341/D.  § A  birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perben szakértőként nem járhat el az  a  személy sem, 
akivel szemben a 341/C. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt kizáró ok áll fenn.
341/E. § A perre a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző székhelye szerinti bíróság illetékes.
341/F. § (1) A keresetlevélnek a 121. §-ban meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) a  megváltoztatni kért birtokvédelmi határozatot hozó jegyző által vezetett hivatal megnevezését és 
a birtokvédelmi határozat számát,



88878 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

b) az  arra való utalást, ha a  birtokvédelmi határozat meghozatala iránti eljárásban a  jogi képviselő olyan 
meghatalmazást csatolt, amely a per vitelére is vonatkozik.
(2) A  keresetlevelet a  birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A  jegyző a  keresetlevelet az  ügy 
irataival együtt nyolc napon belül a bírósághoz felterjeszti.
(3) Ha a  fél a  keresetlevél benyújtására megállapított határidőt elmulasztotta, igazolással élhet (106–110.  §). 
Az  igazolási kérelem tárgyában a  bíróság határoz. A  jegyző a  hozzá elkésetten benyújtott keresetlevelet nem 
utasíthatja el, hanem azt a  bírósághoz kell felterjesztenie, abban az  esetben is, ha a  fél igazolási kérelmet nem 
terjesztett elő.
(4) Ha a  fél a  keresetlevelet a  perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz nyújtja be és 
a  birtokvédelmi eljárás azonosításához szükséges adatok rendelkezésre állnak, a  bíróság a  keresetlevél 
beérkezésétől számított nyolc napon belül megkeresi az ügyben eljárt jegyzőt az iratok felterjesztése iránt. A jegyző 
a bíróság megkeresésének nyolc napon belül köteles eleget tenni. A keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell 
tekinteni, ha azt a Polgári Törvénykönyvben meghatározott keresetindítási határidő alatt a bírósághoz benyújtották. 
Ha a  fél a  keresetlevelet nem a  perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz nyújtja be, a  bíróság 
a 129. § szerint jár el.
341/G.  § (1) A  birtokvédelmi határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelemről a  bíróság soron kívül 
határoz, szükség esetén a feleket meghallgatja.
(2) A  végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A  bíróságnak 
a végrehajtás felfüggesztését elrendelő végzése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
(3) A bíróság a végrehajtás felfüggesztését elrendelő végzését haladéktalanul megküldi a jegyzőnek.
341/H. § A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perben bírósági meghagyás kibocsátásának nincs helye.
341/I.  § (1) Ha a  birtokvédelmi határozat érdemben helyes, a  bíróság a  keresetet elutasítja, ellenkező esetben 
a birtokvédelmi határozatot egészben vagy részben megváltoztatja.
(2) Ha a bíróság a birtokvédelmi határozatot megváltoztatja, a birtokvédelmi határozattal elbírált hasznok, károk és 
költségek tekintetében akkor is határoznia kell, ha az érdekelt fél csak a birtoklás kérdésében terjeszt elő keresetet.”

 (31) A Pp. 342. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Helyreigazításának – a  sajtószabadságról és a  médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti – 
közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított harminc napon 
belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztőségétől vagy a hírügynökségtől.”

 (32) A Pp. a következő XXII. Fejezettel egészül ki:
„XXII. Fejezet 
a közösséghez tartozással összeFüggő személyIségI jog érvényesítése Iránt Indított perek
347.  § A  közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése [Ptk. 2:54.  § (5)  bek.] iránt indított 
perekben az I–XIV. Fejezet rendelkezéseit e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
348. § (1) A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén az alperes belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában 
belföldi tartózkodási helye, vagy – ha az alperes nem természetes személy – belföldi székhelye található.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján az illetékes bíróság nem állapítható meg, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes.
348/A.  § (1) A  keresetet csak ugyanabból a  ténybeli alapból származó közösséghez tartozással összefüggő 
személyiségi jog érvényesítésére vonatkozó keresettel lehet összekapcsolni. A  perben viszontkereset 
előterjesztésének, beavatkozásnak nincs helye.
(2) A  keresetlevélben meg kell jelölni a  jogsértés megtörténtének időpontját, valamint – ha rendelkezésre áll  – 
az  azt alátámasztó bizonyítékot is csatolni kell. A  keresetlevélben a  felperesnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
a jogsérelemmel érintett közösséghez tartozik-e.
348/B. § (1) A per minden szakaszában kötelező a jogi képviselet.
(2) A  bíróság elrendeli az  előtte folyamatban lévő olyan perek egyesítését, amelyeknek tárgya a  közösséghez 
tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése, ha az  igények ugyanabból a  ténybeli alapból származó 
jogsérelemmel függnek össze. Azonos ténybeli alap esetén az  azonos hatáskörű bíróságok előtt folyamatban 
lévő pereket is egyesíteni kell azzal, hogy a  továbbiakban az  a  bíróság jár el, amelyhez a  legkorábban érkeztetett 
keresetlevelet benyújtották.
(3) Ha a  (2)  bekezdés alapján egyesített perben a  felperes a  közösséghez tartozással összefüggő személyiségi 
jogsértésből eredő kár megtérítése iránti követelést is érvényesít, a bíróság elrendeli annak önálló ügyként történő 
tárgyalását, és azt a per jogerős elbírálásáig felfüggeszti. A bíróság a felfüggesztés megszüntetését követően a pert 
az általános szabályok szerint tárgyalja.
(4) A felperes a keresetlevélben foglalt nyilatkozatával igazolja, hogy a jogsérelemmel érintett közösséghez tartozik.
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(5) A bíróság a személyiség lényeges vonásának minősülő, a közösséghez tartozással összefüggő személyiségjegy 
vonatkozásában azt vizsgálja, hogy a  közösséget bántó jogsérelem alkalmas lehet-e arra, hogy általában véve 
a közösséghez tartozó személy személyiségi jogának a sérelmét is okozza.
(6) A  jogsértés körülményeire – különösen a  jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a  felróhatóság mértékére, 
a jogsértés közösségre gyakorolt hatására – tekintettel megállapított sérelemdíjat egy összegben kell megítélni, ami 
a sérelemdíj iránti igényt érvényesítő felpereseket egyetemlegesen illeti meg.”

 (33) A Pp. 358. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a (2) bekezdésben meghatározott értékhatár alatt is helye van felülvizsgálatnak, ha]
„a) a  jogviszony keletkezésének, módosulásának, megszüntetésének jogszerűsége, valamint a  kártérítés, illetve 
a sérelemdíj iránti igény vitás,”

 (34) A Pp. 396. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„396.  § E  törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a  gazdasági társaság, az  európai részvénytársaság, 
az  egyesülés, az  európai gazdasági egyesülés, az  európai területi együttműködési csoportosulás, a  szövetkezet, 
a  lakásszövetkezet, az  európai szövetkezet, a  vízgazdálkodási társulat, az  erdőbirtokossági társulat, az  állami 
vállalat, az  egyéb állami gazdálkodó szerv, az  egyes jogi személyek vállalata, a  közös vállalat, a  végrehajtói iroda, 
a  közjegyzői iroda, az  ügyvédi iroda, a  szabadalmi ügyvivői iroda, az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 
a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési 
szerv, az  egyesület, a  köztestület, valamint az  alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi 
kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

 (35) A Pp.
a) egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012.  évi CCXI.  törvénnyel megállapított 

397/A. §-ának megjelölése 397/B. §-ra,
b) a  polgári perrendtartásról szóló 1952.  évi III.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi LXIX.  törvénnyel 

megállapított 397/D. §-ának megjelölése 397/C. §-ra,
c) az  építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 

szervezetről, és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint 
a  késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013.  évi XXXIV.  törvénnyel megállapított 
397/B. §-ának megjelölése 397/D. §-ra,

d) az  építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről, és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint 
a  késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013.  évi XXXIV.  törvénnyel megállapított 
397/C. §-ának megjelölése 397/E. §-ra

módosul.
 (36) A Pp. a következő 397/F. §-sal egészül ki:

„397/F.  § (1) E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013.  évi CCLII.  törvénnyel (a  továbbiakban e  § alkalmazásában: Módosító Törvény) 
megállapított rendelkezéseit – a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a 2014. március 15. napján folyamatban 
lévő ügyekben a 2014. március 15. napját követően megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.
(2) E  törvénynek a  személyiségi jog, valamint a  szerződésen kívül okozott kár érvényesítésére vonatkozó, 
a  Módosító Törvénnyel megállapított rendelkezéseit azokban az  ügyekben kell alkalmazni, amelyekben 
2014. március 15. napján vagy azt követően kezdődik meg a jogsértés.
(3) E törvénynek
a) a perbeli cselekvőképességre,
b) az apaság vélelmének nemperes eljárásban történő megdöntésére,
c) a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perre, valamint
d) a gazdálkodó szervezet fogalmára
vonatkozó, a  Módosító Törvénnyel megállapított rendelkezéseit a  2014. március 15. napját követően indult 
ügyekben kell alkalmazni.
(4) E  törvénynek a  Módosító Törvénnyel megállapított 80.  § (6)  bekezdését, 121/A.  § (1)  bekezdését, 285.  § 
(5)  bekezdését, valamint 394/C.  § a) és b)  pontját a  2014. március 15. napját követően indult ügyekben kell 
alkalmazni.
(5) Ha 2014. március 15. napján folyamatban lévő gondnokság alá helyezési per folyamán az  alperes előzetes 
jognyilatkozatot tesz, ennek tényét haladéktalanul be kell jelentenie az eljáró bíróság részére.”
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 (37) A Pp.
 1. 7. § (2) bekezdésében a „perbeli eljárási jogairól és kötelezettségeiről” szövegrész helyébe a „perbeli eljárási 

jogairól és kötelezettségeiről, a támogató perben való részvételéről” szöveg,
 2. 13. § (1) bekezdés b) pontjában a „képviselője” szövegrész helyébe a „képviselője, támogatója” szöveg,
 3. 13. § (1) bekezdés b) pontjában a „volt képviselője” szövegrész helyébe a „volt képviselője, volt támogatója” 

szöveg,
 4. 13.  § (2)  bekezdésében az  „örökbe fogadó és a  nevelőszülő” szövegrész helyébe az  „örökbefogadó-, 

a mostoha- és a nevelőszülő” szöveg,
 5. 13.  § (2)  bekezdésében az „örökbe fogadott és a  nevelt gyermek” szövegrész helyébe az „örökbefogadott, 

a mostoha- és a nevelt gyermek” szöveg,
 6. 34.  § (2)  bekezdésében a  „gyermek elhelyezésére” szövegrész helyébe a  „szülői felügyelet gyakorlásának 

rendezése és a gyermek harmadik személynél történő elhelyezésére” szöveg,
 7. 50. § (1) bekezdés első mondatában a „törvényes képviselőnek” szövegrész helyébe a „törvényes képviselőnek 

és a támogatónak” szöveg,
 8. 50.  § (2)  bekezdésében a „törvényes képviselet” szövegrész helyébe a „törvényes képviselet, a  támogatói 

minőség” szöveg,
 9. 80.  § (6)  bekezdésében és a  394/C.  § a)  pontjában a  „vállalkozás” szövegrészek helyébe a  „gazdálkodó 

szervezet” szöveg,
10. 96. § (4) bekezdésében és a 124. § (4) bekezdés b) pontjában az „elhelyezése” szövegrész helyébe az „a szülői 

felügyelet gyakorlásának rendezése, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése” szöveg,
11. 99/A.  § (4)  bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe 

a „közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég” szöveg,
12. 116. § e) pontjában a „perbeli állását” szövegrész helyébe a „perbeli állását, a jelen levő más perbeli személyek 

nevét” szöveg,
13. 121/A. § (1) bekezdésében a „vállalkozások” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezetek” szöveg,
14. 130. § (1) bekezdés g) pontjában a „személyhez fűződő jogot sértő tevékenység és egyéb károkozás miatt” 

szövegrész helyébe a „személyiségi jogot sértő tevékenység, illetve károkozás miatt” szöveg,
15. 134.  § (5) és (6)  bekezdésében a  „képviselőiket” szövegrészek helyébe a  „képviselőiket, más perbeli 

személyeket” szöveg,
16. 134.  § (5) és (6)  bekezdésében a  „képviselőjének” szövegrészek helyébe a  „képviselőjének, más perbeli 

személynek” szöveg,
17. 134/A.  § (4)  bekezdésében a „személyhez fűződő jogainak” szövegrész helyébe a „személyiségi jogainak” 

szöveg,
18. 167/A. § (4) bekezdésében és 299. § (3) bekezdésében a „gondnok” szövegrészek helyébe a „gyám” szöveg,
19. 170. § (3) bekezdés b) pontjában a „családtagjának elhelyezésére” szövegrész helyébe a „családtagját érintő 

szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére, harmadik személynél történő elhelyezésére” szöveg,
20. 271. § (2) bekezdésében a „nem vagyoni kártérítés” szövegrész helyébe a „sérelemdíj” szöveg,
21. 271.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „gyermek elhelyezése” szövegrész helyébe a  „szülői felügyelet 

gyakorlásának rendezése, megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése” szöveg,
22. 282.  §-ában az  „elhelyezésére és tartására” szövegrész helyébe a  „tartására és a  gyermeket érintő szülői 

felügyelet gyakorlásának rendezésére, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezésére” szöveg,
23. 285.  § (1)  bekezdésében a „cselekvőképességet kizáró” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen 

korlátozó” szöveg,
24. 287.  § a)  pontjában az  „elhelyezése és tartása” szövegrész helyébe a  „tartása és tartózkodási helyének 

valamelyik szülőnél vagy harmadik személynél történő kijelölése” szöveg,
25. 290. § (2) bekezdésében a „Csjt. 18. §-a (2) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:21. § (2) és 

(3) bekezdése” szöveg,
26. 299. § (3) bekezdésében a „gondnoka” szövegrész helyébe a „gyámja” szöveg,
27. 302.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „elhelyezésére és tartására” szövegrész helyébe a „tartására, a  szülői 

felügyelet gyakorlásának rendezésére, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezésére” szöveg,
28. 308/A.  §-ában a „Ptk. 18.  §-ában és 18/A.  §-ában” szövegrész helyébe a „Ptk. 2:25.  §-ában és 2:26.  §-ában” 

szöveg,
29. 310. § (2) bekezdésében az „1997. évi C. törvény 11/A. §-ában” szövegrész helyébe a „2013. évi XXXVI. törvény 

13/A. §-ában” szöveg,
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30. 312. § (4) bekezdésében a „névjegyzékében” szövegrész helyébe a „nyilvántartásában” szöveg,
31. 333. § (1) bekezdés f ) pontjában az „átmeneti vagy tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe az „a nevelésbe 

vett” szöveg,
32. 394/C. § b) pontjában a „vállalkozás” szövegrészek helyébe a „gazdálkodó szervezet” szöveg
lép.

 (38) Hatályát veszti a Pp.
a) 23. § (1) bekezdés c) pontjában az „és a Ptk. 86. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott jogokkal kapcsolatos 

perek”,
b) 23. § (1) bekezdés k) pontjában a „[Ptk. 209/A. § (1) és (2) bek., 209/B. §, 301/A. § (4)–(6) bek.]”,
c) 23. § (1) bekezdés m) pontjában a „kártérítési”,
d) 30. § (4) bekezdésében az „a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó”,
e) 67. § (1) bekezdés i) pontjában a „(396. §)”,
f ) 73. § (1) bekezdésében, valamint a 73/C. § (2) bekezdés a) pontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság”,
g) 100/A. § (7) bekezdésében a „(jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság)”,
h) 271. § (1) bekezdés g) pontjában az „ , illetve ha a gyermek anyjának utólagos házasságkötése folytán az anya 

férjét kell a gyermek apjának tekinteni”,
i) 293. § (2) bekezdésében az „ , illetőleg a gyermek anyjának utólagos házasságkötése folytán az anya férjét kell 

a gyermek apjának tekinteni”,
j) 308. § (2) bekezdésében a „(Ptk. 18–18/A. §-ok)”,
k) 333. § (1) bekezdés d) pontjában az „átmeneti”,
l) 333. § (1) bekezdés g) pontjában az „átmeneti vagy tartós”
szövegrész.

 (39) Hatályát veszti a Pp.
a) 30. § (3) bekezdése,
b) 295. § (1) és (2) bekezdése, valamint
c) 333. § (1) bekezdés e) pontja.

86. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 
módosítása

86. §  A büntetések és az  intézkedések végrehajtásáról szóló 1979.  évi 11.  törvényerejű rendelet 2.  § (2)  bekezdés 
c) pontjában a „személyhez fűződő jogainak, így” szövegrész helyébe a „személyiségi jogainak, így” szöveg lép.

87. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló  
1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosítása

87. § (1) Az  anyakönyvekről, a  házasságkötési eljárásról és a  névviselésről szóló 1982.  évi 17.  törvényerejű rendelet 
(a továbbiakban: At.) 28/A. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kérelemnek tartalmaznia kell)
„f ) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezett név a Ptk. névviselésre irányadó rendelkezéseit nem sérti.”

 (2) Az At.
a) 16. §-ában a „házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Csjt.)” 

szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
b) 19. § (1) bekezdésében a „Csjt. 7–12. §” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:9–4:13. §” szöveg,
c) 19. § (2) bekezdés f ) pontjában és 26/B. § (1) bekezdés f ) pontjában a „kizáró” szövegrész helyébe a „teljesen 

korlátozó” szöveg,
d) 19. § (4) bekezdésében a „Csjt. 8. § (2) bekezdése szerinti esetben a házassági akadályok” szövegrész helyébe 

a „Ptk. 4:12. § (2) bekezdése szerinti esetben a házassági akadály” szöveg,
e) 24. § (2) bekezdésében a „Csjt. 3. §” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:7. §” szöveg,
f ) 26/B. § (2) bekezdésében a „Csjt. 8. § (2) bekezdése szerinti esetben a bejegyzett élettársi kapcsolat akadályai” 

szövegrész helyébe a „Ptk. 4:12.  § (2)  bekezdése szerinti esetben a  bejegyzett élettársi kapcsolat akadálya” 
szöveg,

g) 27/B. § (1) és (3) bekezdésében a „Csjt.-ben” szövegrész helyébe a „Ptk.-ban” szöveg,
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h) 27/B. § (4) bekezdésében a „Csjt.” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg,
i) 28. § (3) bekezdésében a „kizáró” szövegrész helyébe a „teljesen korlátozó”, a „korlátozó” szövegrész helyébe 

a „részlegesen korlátozó” szöveg,
j) 31. § (5) bekezdésében a „személyhez fűződő” szövegrész helyébe a „személyiségi” szöveg
lép.

88. A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet módosítása

88. §  A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „gazdálkodó 
szervezetnél [Ptk. 685. § c) pont], állami költségvetési szervnél, szövetkezetek érdekképviseleti szervénél, társadalmi 
szervezetnél, egyesületnél, gazdasági munkaközösségnél, polgári jogi társaságnál, vagy egyéb szervezetnél” 
szövegrész helyébe a  „gazdasági társaságnál, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepénél, külföldiek 
magyarországi közvetlen kereskedelmi képviseleténél, európai részvénytársaságnál, egyesülésnél, európai 
gazdasági egyesülésnél, európai területi együttműködési csoportosulásnál, szövetkezetnél, lakásszövetkezetnél, 
európai szövetkezetnél, vízgazdálkodási társulatnál, erdőbirtokossági társulatnál, állami vállalatnál, egyes jogi 
személyek vállalatánál, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, magánnyugdíjpénztárnál, egyéni cégnél, egyéni 
vállalkozónál, továbbá helyi önkormányzatnál, költségvetési szervnél, egyesületnél, köztestületnél, valamint 
alapítványnál” szöveg lép.

89. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

89. § (1) A  pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.  évi XXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ptv.) I. Fejezete 
a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A pártra – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: Ectv.) a civil 
szervezetek felszámolási és végelszámolási eljárására vonatkozó rendelkezéseit, valamint az  Ectv. 11.  § (3), (6) és 
(7) bekezdésének a civil szervezetekre irányadó rendelkezését megfelelően alkalmazni kell.”

 (2) A Ptv. III. Fejezete a következő 3/A–3/F. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A párt megszűnése esetén egyszerűsített törlési eljárásnak nincs helye.
(2) A párt ellen csődeljárásnak nincs helye.
(3) A párt fizetésképtelenségét nem lehet megállapítani a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX.  törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 27.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti, továbbá az  Ectv. 10.  § (3)  bekezdése 
szerinti esetekben.
(4) A Cstv. 27. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben akkor lehet kezdeményezni a párt felszámolását, ha 
a tartozása eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot.
(5) A Cstv. 26. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni, az Ectv. 10. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy ha a  bíróság által – a  párt kérelmére, tartozásai kifizetésére – engedélyezett határidő lejárta a  választási 
eljárásról szóló törvény szerinti, az  országgyűlési képviselők általános választása kampányidőszaka kezdetétől 
az  országgyűlési képviselők általános választása eredményének jogerős megállapításáig tartó időszakra esik, 
a  bíróság által engedélyezett fizetési haladék az  országgyűlési képviselők általános választása eredményének 
jogerős megállapításáig meghosszabbodik.
(6) A választási eljárásról szóló törvény szerinti, az országgyűlési képviselők általános választása kampányidőszaka 
kezdetétől az  országgyűlési képviselők általános választása eredményének jogerős megállapításáig tartó időszak 
alatt a  párt felszámolása nem rendelhető el, a  felszámolási eljárást elrendelő végzés és az  e  végzést másodfokon 
elbíráló végzés meghozatalára a Cstv.-ben meghatározott határidő ezen időszakkal meghosszabbodik.
3/B. § A felszámolás körébe a párt felszámolásának elrendelésekor a tulajdonában lévő és a felszámolási eljárás alatt 
szerzett vagyon tartozik.
3/C. § (1) A párt a felszámolás elrendelését követően az 5. § szerinti támogatásra nem jogosult.
(2) A  párt felszámolás körébe tartozó vagyonának és kötelezettségállományának megállapítása érdekében 
a bíróság a felszámolás jogerős elrendelését követő 45 napon belül nyilvános meghallgatást tart. A meghallgatásra 
megidézi a  párt felszámolása elrendelését megelőzően 10 éven belüli vezető tisztségviselőit, a  felszámolót, 
továbbá az  ideiglenes vagyonfelügyelőt, ha ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésére is sor került. A  párt 
vezető tisztségviselője a  meghallgatáson tesz eleget a  Cstv. 31.  §-a szerinti iratátadási és nyilatkozattételi 
kötelezettségeknek, a  korábbi vezető tisztségviselők a  bíróság kérésére nyilatkozatot tesznek a  párt vagyonára és 
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kötelezettségeire vonatkozó, a  vezetésük alatti időszak adatairól. A  párt vezető tisztségviselője a  meghallgatáson 
adja át a  felszámolónak a  záróleltárt, a  tevékenységet lezáró mérlegre irányadó szabályok szerint elkészített 
záró beszámolót, az  e  törvény előírásai szerint készített beszámolót, a  törtévre vonatkozóan is. A  párt vezető 
tisztségviselőjének igazolnia kell továbbá, hogy a  párt eleget tett az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti záró 
adóbevallási kötelezettségének is.
(3) A bíróság a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a párt vezető tisztségviselőjére 
(korábbi vezető tisztségviselőjére) 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő összegű pénzbírságot szab ki. A  bírság 
ismételten is kiszabható.
3/D. § (1) A párttal szemben egyszerűsített felszámolásnak nincs helye.
(2) A  felszámolási eljárásban a  párt vagyonának értékesítése során nem szerezhet tulajdonjogot – a  Cstv.-ben 
felsoroltakon kívül –
a) a  pártnak, a  párt által alapított gazdasági társaságnak és a  párt által a  9/A.  § szerint alapított alapítványnak 
a vezető tisztségviselője,
b) a párt felszámolása elrendelését megelőzően 10 éven belüli időszakban vezető tisztségviselő tisztséget betöltő 
személy,
c) a párt által
ca) alapított gazdasági társaság,
cb) a 9/A. § alapján alapított alapítvány,
d) az a)−b) pontban említett személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.
3/E.  § A  párt felszámolásának befejeződését követően fennmaradt vagyont a  bíróság a  8.  § szerinti alapítvány 
részére adja át.
3/F.  § Ha a  párt jogutód nélkül megszűnik, a  hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt 
érvényesíthetnek a  párt vezető tisztségviselőivel szemben, a  szerződésen kívül okozott károkért való felelősség 
szabályai szerint, ha a  párt vezető tisztségviselője a  párt fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után 
a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.”

 (3) A Ptv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A párt egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, azonban más gazdasági társaságban részesedést 
nem szerezhet.”

 (4) Hatályát veszti a Ptv.
a) 4. § (1) bekezdésében a „vállalat és”, valamint
b) 1. számú mellékletének „A pártok beszámolója Bevételek:” cím alatti 5. pontjában a „vállalat és”
szövegrész.

 (5) Hatályát veszti a Ptv. 2. § (6) bekezdése.

90. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

90. § (1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI.  törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A közjegyző a közjegyzői működése körében okozott kár megtérítésére és személyiségi jogsértésért sérelemdíj 
megfizetésére a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles.
(2) A  kártérítés, illetve a  sérelemdíj fedezetére a  közjegyző köteles legalább ötvenmillió forint értékű 
felelősségbiztosítást kötni és azt közjegyzői működésének tartama alatt fenntartani.”

 (2) A Kjtv. 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[közjegyzővé – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az nevezhető ki, aki]
„g) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,”

 (3) A Kjtv. 17/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a közjegyzői kinevezésre pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg)
„a) igazolja a  kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, valamint nyilatkozik arról, hogy megfelel a  17.  § 
(1) bekezdés g) pontjában írt feltételnek, valamint”

 (4) A Kjtv. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A közjegyzőhelyettes a közjegyző utasítása és felelőssége mellett önállóan intézhet közjegyzői ügyeket.
(2a) A  közjegyzőjelölt a  közjegyző utasítása és felelőssége mellett jogosult a  közjegyző hatáskörébe utalt 
adatigénylés alapján adatot beszerezni, továbbá önálló aláírási joggal járhat el közjegyzői nemperes ügyekben 
azzal, hogy a  közjegyzőjelölt közjegyzői okiratot (ügyleti okiratot és ténytanúsító okiratot) nem készíthet, az  ügy 
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érdemében hozott vagy az  eljárást befejező egyéb határozatot nem hozhat, tárgyalást nem tarthat és – ide nem 
értve a  beadvány szóbeli előterjesztését – a  feleket személyesen nem hallgathatja meg. A  21/A.  § rendelkezései 
a közjegyzőjelölt tekintetében megfelelően alkalmazandók.”

 (5) A Kjtv. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  titoktartás (9.  §), az  összeférhetetlenség (7.  §) és a  kizárás (4.  §) szabályai a  közjegyzőjelöltre és 
a  közjegyzőhelyettesre is irányadóak azzal, hogy a  közjegyzőjelölt és a  közjegyzőhelyettes az  ügy elintézéséből 
a  32–37.  § szerinti helyettesítést kivéve akkor is ki van zárva, ha az  őt alkalmazó közjegyzővel szemben áll fenn 
kizárási ok.”

 (6) A Kjtv. 31/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  közjegyző a  tevékenységét közjegyzői iroda keretében folytatja, a  közjegyzőhelyettes, a  közjegyzőjelölt 
és az egyéb irodai alkalmazott a közjegyzői irodával áll munkaviszonyban. Ha a közjegyzői irodát kettő vagy több 
közjegyző közösen tartja fenn, a  közjegyzőhelyettes és a  közjegyzőjelölt tevékenységéért vagy mulasztásáért 
az a közjegyző felel, aki a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek kamarai névjegyzékében a közjegyzőhelyettest, 
illetve közjegyzőjelöltet alkalmazó közjegyzőként feltüntetésre került.”

 (7) A Kjtv. V. Fejezete a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § (1) A helyettes rendeléséig a helyettesített közjegyző munkavállalói felett a munkáltatói jogkört a területi 
kamara elnöke gyakorolja azzal, hogy a munkaviszony létesítéséről és megszüntetéséről nem intézkedhet.
(2) A  helyettesítés, valamint a  34.  § b) és c)  pontja szerinti tartós helyettesítés tartama alatt a  helyettesített 
közjegyző munkavállalói felett a  munkáltatói jogkört a  helyettes, illetve a  tartós helyettes gyakorolja azzal, 
hogy a  munkaviszony létesítéséről, illetve megszüntetéséről csak a  területi kamara elnökének előzetes írásbeli 
engedélye alapján intézkedhet. A helyettesítés, illetve a 34. § b) és c) pontja szerinti tartós helyettesítés időtartama 
alatt a  helyettesített közjegyző alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt szakmai képzéséről 
a helyettesített közjegyző költségére a helyettes, illetve a tartós helyettes gondoskodik.”

 (8) A Kjtv.
a) 20.  § (4)  bekezdésében a  „felelősségét” szövegrész helyébe a  „felelősségét, illetve sérelemdíj fizetési 

kötelezettségét” szöveg,
b) 31/A.  § (3)  bekezdésében a  „gazdasági társaságokról szóló 2006.  évi IV.  törvénynek” szövegrész helyébe 

a „Polgári Törvénykönyvnek” szöveg,
c) 54.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „végintézkedések országos nyilvántartását” szövegrész helyébe 

a  „végintézkedések országos nyilvántartását, a  házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos 
nyilvántartását” szöveg,

d) 74. § (1) bekezdésében a „kárt” szövegrész helyébe a „kárt, illetve személyiségi jogsértést” szöveg,
e) 135.  § (3)  bekezdésében a  „629.  §-a (1)  bekezdésének c)  pontjában” szövegrész helyébe a  „7:17.  § 

(1) bekezdésének c) pontjában” szöveg
lép.

91. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

91. § (1) A  csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 3.  § (1)  bekezdés 
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„d) gazdálkodó szervezet vezetője: cég esetében a  bejegyzett vezető tisztségviselő (képviselő), ügyvédi 
irodánál, szabadalmi irodánál az  iroda vezetője, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál az  ügyvezető vagy 
az  igazgatótanács tagja, magánnyugdíjpénztárnál a  képviselő, alapítványnál és egyesületnél a  bejegyzett vezető 
tisztségviselő, az  Európai Unió más tagállamában bejegyzett gazdálkodó szervezet esetében a  magyarországi 
nyilvántartásba bejegyzett, jognyilatkozat tételére jogosult személy, ilyen hiányában a  jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében a  hatóságok előtt vagy a  polgári jogi kapcsolatokban eljáró 
személy;”

 (2) A Cstv. 3. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„h) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozó és az élettárs;
i) többségi befolyás: a Ptk. 8:2. §-a szerinti befolyás.”
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 (3) A Cstv. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § A  zálogjogosult – ideértve azt az  esetet is, ha a  zálogjogot óvadékként alapították – a  zálogjog 
érvényesítésével összefüggő jogait a zálogkötelezettel szemben
a) csődeljárás esetén a csődeljárás kezdeményezésére vonatkozó értesítéstől, ilyen értesítés hiányában az ideiglenes 
fizetési haladék vagy a fizetési haladék közzétételétől,
b) felszámolási eljárás esetében
ba) a  felszámolás elrendelése előtt a  bíróság által a  tartozás kiegyenlítésére határidőt engedélyező végzés 
kézhezvételétől, vagy
bb) a rendkívüli moratórium közzétételétől,
bc) a ba), illetve a bb) alpont szerinti esetek hiányában a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől
nem gyakorolhatja, követeléseinek a  zálogtárgyból (az óvadék tárgyából) való kielégítésére a  csődeljárás, illetve 
a felszámolási eljárás keretében kerül sor.”

 (4) A Cstv. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[az ideiglenes fizetési haladék és a  fizetési haladék (a  továbbiakban együtt: fizetési haladék) célja a  csődvagyon 
megőrzése a  hitelezőkkel kötendő egyezség érdekében, annak időtartama alatt az  adós, a  vagyonfelügyelő, 
a számlavezetők és a hitelezők is kötelesek tartózkodni minden olyan intézkedéstől, amely a haladék célját meghiúsítja. 
a fizetési haladék]
„a) a  csődeljárás iránti kérelem benyújtásakor fennálló és az  azt követően keletkezett munkabér-követelések 
és a  bérjellegű egyéb juttatásokra vonatkozó követelések, az  ezeket terhelő adók és más közterhek (ideértve 
a  magán-nyugdíjpénztári tagdíjat is), a  végkielégítés, tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, sérelemdíj és 
bányászati keresetkiegészítés, a  szakképzésben részt vevő tanulóknak járó juttatások és kedvezmények, továbbá 
a villamosenergia- és földgázellátásért fizetendő díjak (beleértve a  rendszerhasználati díjakat is), valamint minden 
egyéb, szolgáltatási kötelezettség alapján járó vagy jogszabályban meghatározott közműdíj, a  pénzforgalmi 
szolgáltató által felszámított számlavezetési díj, a vagyonfelügyelőnek a 16. § (3) bekezdése alapján felszámított, de 
a nyilvántartási díjból meg nem térülő díja és költségei, valamint”

 (5) A Cstv. 11. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a fizetési haladék időtartama alatt)
„d) az  adós vagyonával szemben zálogjog alapján – kivéve a  (3)  bekezdésben meghatározott szervezetek közötti 
óvadéki megállapodást – nem lehet kielégítést keresni, továbbá az adóssal szemben a csődeljárás kezdő időpontja 
előtt kikötött biztosítékot nem lehet érvényesíteni,”

 (6) A Cstv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerint biztosított az a követelés – a biztosítékul szolgáló vagyontárgy értéke erejéig –, 
amely kifizetésének biztosítására az  adós mint zálogkötelezett vagyontárgyán zálogjogot, óvadékot alapítottak, 
továbbá, amelynek érvényesítése érdekében az  adós vagyontárgyán végrehajtási jog van bejegyezve vagy 
a végrehajtás során az adós vagyontárgyát lefoglalták.”

 (7) A Cstv. 28. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a közzétételnek tartalmaznia kell:)
„g) a felszámoló nevét, székhelyét, adószámát, valamint a felszámolóbiztos nevét, lakóhelyét vagy a személyi adat- 
és lakcímnyilvántartásban szereplő értesítési címét, születési idejét, adóazonosító jelét, valamint anyja születési 
nevét;”

 (8) A Cstv. 33/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben a  bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg és részleges vagyonfelosztási javaslat alapján 
a hitelezők igényeinek kielégítéséhez nem elegendő az adós felszámolás körébe tartozó vagyona, bármely hitelező 
vagy az adós nevében a felszámoló az (1) bekezdés szerinti eljárásban kérheti a bíróságtól azt is, hogy a bíróság a ki 
nem elégített követelés megfizetésére kötelezze az (1) bekezdés alapján az adós volt vezetőjét.”

 (9) A Cstv. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az adós valamely kötelezettség biztosítására a felszámolás kezdő időpontjáig óvadékot nyújtott, a  jogosult 
a  felszámolás megindulásától függetlenül az  óvadék tárgyából közvetlenül kielégítheti követelését, ezt követően 
köteles a  fennmaradó összeget a  felszámoló részére elszámolással haladéktalanul kiadni. Ha az  óvadék jogosultja 
a  felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított három hónapon belül nem él közvetlen kielégítési 
jogával, követelésének kielégítésére a 49/D. §-ban foglaltak szerint zálogjogosultként tarthat igényt. Ha a  jogosult 
az  adós többségi befolyása alatt áll, az  óvadék tárgyát a  felszámolás közzétételekor köteles haladéktalanul kiadni 
a  felszámolónak – mint az  adós képviselőjének –, aki a  továbbiakban az  óvadéki szerződésnek megfelelően jár 
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el, és a  jogosultnak járó összeget csak akkor adja ki, ha a 40. § szerinti megtámadási határidő anélkül telt el, hogy 
a jogosult és az adós között létrejött szerződést megtámadták volna.”

 (10) A Cstv. 40. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[nem gyakorolható az (1) bekezdés c) pontja szerinti megtámadási és a (2) bekezdés szerinti visszakövetelési jog]
„b) zálogtárgy (óvadék tárgya) egyenértékű fedezettel való helyettesítése és kiegészítő biztosíték nyújtása esetében.”

 (11) A Cstv. 49/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  hitelbiztosítéki nyilvántartásban a  zálogtárgy körülírással (Ptk. 5:102.  §) oly módon van meghatározva, 
hogy a  zálogjog a  zálogkötelezett hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezhető összes vagyontárgyára kiterjed, 
a  felszámoló – az  (1)  bekezdéstől eltérően – a  zálogtárgy értékesítése során befolyt és az  értékesítés költségeivel 
csökkentett vételár 50%-át kizárólag az ilyen módon meghatározott és értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal 
biztosított követelések (tőke, szerződéses kamat, költségek) kielégítésére fordíthatja a biztosított követelés erejéig 
– több jogosult esetén a Ptk. 5:118–5:122. §-ában meghatározott kielégítési sorrend figyelembevételével –, feltéve 
hogy a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett.”

 (12) A Cstv. 52. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A felszámolási zárómérlegben szereplő be nem hajtott követelések tekintetében a hitelezői követelések erejéig 
engedményezésnek van helye azzal, hogy az ilyen követelésre a Ptk. 6:201. §-a az irányadó.”

 (13) A Cstv. 57. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(a gazdálkodó szervezetnek a  felszámolás körébe tartozó vagyonából a  tartozásokat a  következő sorrend 
figyelembevételével kell kielégíteni:)
„b) a  felszámolás kezdő időpontja előtt körülírással meghatározott zálogtárggyal biztosított követelések 
a  zálogtárgy értékének erejéig, figyelembe véve a  49/D.  § (2)  bekezdése alapján már kifizetett összeget is; ha 
a zálogtárgyat több zálogjog terheli, akkor a kielégítés sorrendjére a Ptk. 5:118–5:122. §-a az irányadó,
c) a  gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, sérelemdíj, bányászati 
keresetkiegészítés, továbbá a  mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a  háztáji föld vagy termény helyett adott 
pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti,”

 (14) A Cstv. 61. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  hitelezők követeléseinek kielégítése után fennmaradó vagyonról – ideértve a  nem értékesíthető 
vagyontárgyakat is – az  egyes jogi személyek vállalata, a  leányvállalat, a  tröszt keretében működő vállalat esetén 
az alapító (létesítő) szerv rendelkezik.
(3) Szövetkezet felszámolása esetén a  hitelezők követeléseinek teljesítése után fennmaradó vagyon felosztására 
a Ptk.-nak a szövetkezet jogutód nélküli megszűnésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

 (15) A Cstv. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolása esetén a  38.  § (5)  bekezdést azzal 
az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  óvadék jogosultjának közvetlen kielégítési joga érvényesítésére nyitva álló 
határidő két hónap.”

 (16) A Cstv. a következő 83/I. és 83/J. §-sal egészül ki:
„83/I. § (1) A 2014. március 15. napját követően indult csődeljárásban és felszámolási eljárásban a 2014. március 15. 
napja előtt kikötött fiduciárius hitelbiztosítékból (Ptk. 6:99. §) eredő igényekre e törvény 2014. március 14. napján 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A  2014. március 15. napját követően indult csődeljárásban és felszámolási eljárásban a  2014. március 15. 
napja előtt alapított vagyont terhelő zálogjogból, illetve önálló zálogjogból eredő jogokra és kötelezettségekre 
e törvény 2014. március 14. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy ha a felszámolási eljárásban 
körülírással meghatározott zálogtárgyra vonatkozó zálogjogból eredő követelés érvényesítésére is sor kerül, a Ptk. 
5:118–5:122. §-a szerinti rangsor elvét megfelelően kell alkalmazni.
83/J. § E törvénynek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel megállapított 33/A. § (7) bekezdését a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban 
is alkalmazni kell.”

 (17) A Cstv.
a) 8. § (2) bekezdés e) pontjában a „gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott” szövegrész helyébe 

a „Ptk. szerinti” szöveg,
b) 12.  § (2)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában és a  18.  § (5)  bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló 

törvényben meghatározott” szövegrészek helyébe a „Ptk. szerinti” szöveg,
c) 61.  § (4)  bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvényben irányadó” szövegrész helyébe a „Ptk. 

szerinti” szöveg,
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d) 13. § (3) bekezdés a) pontjában a „gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg,
e) 27/A. § (5) bekezdésében

ea) az „a kinevezett felszámolóbiztos nevét és levelezési címét” szövegrész helyébe az „a kinevezett 
felszámolóbiztos nevét, lakóhelyét vagy a  személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő 
értesítési címét, születési idejét, adóazonosító jelét, valamint anyja születési nevét” szöveg,

eb) az „az új felszámolóbiztos nevét és levelezési címét” szövegrész helyébe az „az új felszámolóbiztos 
nevét, lakóhelyét vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő értesítési címét, születési 
idejét, adóazonosító jelét, valamint anyja születési nevét” szöveg,

f ) 33/A. § (1) bekezdésében az „elsődlegessége alapján” szövegrész helyébe a „figyelembevételével” szöveg,
g) 33/A.  § (6)  bekezdésében, 63.  § (2)  bekezdésében és 63/A.  §-ában a „jogerős lezárását követő” szövegrész 

helyébe a „jogerős lezárásáról hozott határozat Cégközlönyben való közzétételét követő” szöveg,
h) 49/A.  § (5)  bekezdésében, 49/B.  § (7)  bekezdésében és 49/D.  § (1)  bekezdésében a  „Ptk. 256.  § 

(1) bekezdésében” szövegrészek helyébe a „Ptk. 5:118–5:122. §-ában” szöveg,
i) 62. § (1) bekezdésében a „Ptk. 120. §-a” szövegrész helyébe a „Ptk. 5:42. §-a” szöveg,
j) 65. § (2) bekezdés a) pontjában a „15 napon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg,
k) 69.  § (7)  bekezdésében az „(így különösen a  felszámolóbiztos nevének és levelezési címének bejelentését)” 

szövegrész helyébe az „(így különösen a felszámolóbiztosra vonatkozó adatok)” szöveg,
l) 69. § (15) bekezdésében az „a Ptk. 685/B. § szerinti” szövegrész helyébe az „az adós” szöveg
lép.

 (18) A  Cstv.-nek a  kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2012.  évi 
CXCI. törvénnyel megállapított 83/G. §-ának megjelölése 83/H. §-ra módosul.

 (19) Hatályát veszti a Cstv.
a) 5/A. § (7) bekezdésében a „[Ptk. 685. §]” szövegrész,
b) 9.  § (10)  bekezdésében, 11.  § (7)  bekezdésében, 21/B.  §-ában, 33.  § (2)  bekezdésében, 33/A.  § 

(2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdés h) pont he) alpontjában a „[Ptk. 685/B. §]” szövegrész,
c) 12. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában az „a Ptk. 330. §-a szerinti” szövegrész,
d) 27/A.  § (4)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában és 49/D.  § (4)  bekezdésében a  „[Ptk. 685.  § b)  pont]” és 

a „(685/B. §)” szövegrész,
e) 36. § (1) bekezdésében a „[Ptk. 685. § b) pont]” és a „[685/B. §]” szövegrész,
f ) 40. § (3) bekezdésében, 49/D. § (5) bekezdésében és 63/A. §-ában a „(Ptk. 685/B. §)” szövegrész,
g) 49. § (3) bekezdésében és 57. § (1) bekezdés h) pont hd) alpontjában a „[Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész,
h) 49/D. § (3) bekezdésében az „ , önálló zálogjog” szövegrész.

92. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

92. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 29.  § 
(6)  bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „korlátozottan cselekvőképes kiskorú és 
a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú” szöveg lép.

93. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

93. § (1) A  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény (a  továbbiakban: Ápt.) 3.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„3. § (1) A magyar állampolgárság Alaptörvény G) cikk (1) bekezdése szerinti keletkezése megállapítása tekintetében 
a  Polgári Törvénykönyvnek a  leszármazásra, illetve az  apai és az  anyai jogállásra vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni.
(2) A nem magyar állampolgár szülő gyermekének magyar állampolgársága a születés napjára visszaható hatállyal 
keletkezik, ha magyar állampolgár és a  gyermek közötti leszármazáson alapuló egyenes ági rokoni kapcsolat 
a gyermek születését követően jön létre.
(3) Ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni:
a) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született gyermekét,
b) az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket.”



88888 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

 (2) Az Ápt. 4/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(nem köteles vizsgát tenni:)
„a) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és az a személy, akinek a cselekvőképességét a bíróság az állampolgársági 
eljárással kapcsolatos ügyek tekintetében korlátozta (a továbbiakban együtt: korlátozottan cselekvőképes személy), 
valamint a cselekvőképtelen személy;”

94. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

94. § (1) A  bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Vht.) „A törvény alkalmazási köre” alcíme 
a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Ha a  zálogkötelezettel szemben a  zálogtárgyra is kiterjedő bírósági végrehajtás folyik, a  zálogjogosult 
kielégítési jogát – a  zálogtárgy lefoglalásától kezdődően – a  bírósági végrehajtáson kívül nem gyakorolhatja, 
kielégítést kizárólag bírósági végrehajtás útján kereshet.”

 (2) A Vht. 31/E. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4d) A zálogkötelezett a (4a) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető egyetemleges adóstársnak.”

 (3) A Vht. 31/E. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  közjegyző által foganatosítandó hirdetményi kézbesítésre az  egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

 (4) A Vht.79/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt,
a) az  adóst megillető, de szabad rendelkezése alól kikerült – ügyleti biztosíték céljára elkülönítve kezelt – 
pénzösszeg csak e meghatározott céllal összefüggő, illetve e meghatározott ügyletből,
b) a  zálogjogosultat megillető, de a  zálogjogosulti bizományoshoz befolyt és elkülönítve kezelt pénzösszeg csak 
a zálogszerződésből, illetve a zálogjogosulti bizományosi jogviszonyból
eredő követelések fejében vonható végrehajtás alá.”

 (5) A Vht. 96/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96/A.  § (1) Az  adósnak vagy az  óvadék jogosultjának kérelmére a  végrehajtó mentesíti a  végrehajtás alól 
az  óvadékként nyújtott vagyontárgyat mindaddig, amíg az  óvadék visszaadásának feltételei nem állnak fenn. 
A  mentesítésnek akkor van helye, ha a  kérelmező igazolja, hogy az  óvadékkal biztosított jogügyletet nem 
a hozzátartozójával vagy olyan jogi személlyel kötötte, amellyel való viszonyában többségi befolyás áll fenn, illetve 
a gazdálkodó szervezet nem a tagjával kötötte.
(2) Az  adós vagy a  zálogjogosult kérelmére a  végrehajtó mentesíti a  végrehajtás alól az  adóshoz befolyt és 
elkülönítve tartott készpénzt, az  adós birtokába került egyéb vagyontárgyat vagy az  adós által érvényesíthető 
követelést, ha a  kérelmező hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a  vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog 
a  zálogjogosultat illeti és azt az  adós zálogjogosulti bizományosként tartja magánál vagy e  minőségében 
érvényesítheti.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott mentesítésnek nincs helye, ha a  végrehajtás a  zálogszerződésből, illetve 
a zálogjogosulti bizományosi jogviszonyból eredő követelés behajtása iránt folyik.”

 (6) A Vht. 120. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(az árverést a végrehajtó árverési hirdetménnyel tűzi ki, és ebben feltünteti:)
„e) azt, hogy van-e az ingóságokon tulajdonostársnak vagy egyéb személynek előárverezési joga.”

 (7) A Vht. 123/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  árverezés során a  különböző jogszabályokon alapuló előárverezési jogok között sorrend és rangsor nem 
érvényesül. Ha az árverésen több előárverezésre jogosult vesz részt és az egyikük a legmagasabb összegű, érvényes 
vételi ajánlat vonatkozásában gyakorolja előárverezési jogát, a  többi előárverezésre jogosult ugyanezen összegű 
vételi ajánlat vonatkozásában előárverezési jogot nem gyakorolhat, kizárólag magasabb összegű vételi ajánlatot 
tehet.”

 (8) A Vht. 123/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha tulajdonostárs kíván előárverezési jogot gyakorolni, e  jogát ingatlan vonatkozásában kizárólag tulajdoni 
lappal, úszólétesítmények vonatkozásában lajstromozási okmánnyal, légi járművek esetén lajstromozási 
bizonyítvánnyal, egyéb lefoglalt ingó vagyontárgy vonatkozásában pedig kizárólag a  végrehajtási igényperben 
hozott – igénykeresetnek helyt adó – jogerős bírósági határozattal igazolhatja.”
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 (9) A Vht. 204/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„204/B.  § A  bíróság a  zálogjogosult kérelmére a  zálogszerződésről szóló közokiratot akként látja el végrehajtási 
záradékkal [23/C.  § (3)  bekezdés], hogy a  zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésével rendeli el 
a  zálogjoggal biztosított pénzkövetelés végrehajtását, ha a  zálogjogosult a  zálogkötelezettel – a  legalacsonyabb 
eladási ár, illetve ennek számítási módja meghatározásával – a kielégítési jog megnyílta előtt írásban megállapodott 
a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésében.”

 (10) A Vht. 233. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(nem nevezhető ki végrehajtóvá az,)
„i) aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll.”

 (11) A Vht. 234/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a végrehajtói állásra pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg)
„b) a  hatósági nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolással tanúsítja, hogy a  233.  § (2)  bekezdés a)–d) és 
i)  pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn vagy kéri, hogy e  tény fennállására vonatkozó 
adatokat a  bűnügyi nyilvántartó szerv, illetve a  gondnokoltakat nyilvántartó szerv a  kamara részére – annak 
a végrehajtói kinevezés feltételeinek vizsgálata céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”

 (12) A Vht. 236. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  végrehajtó a  végrehajtói működése körében, illetve az  eljárása során okozott kárért kártérítésre és 
személyiségi jogsértésért sérelemdíj megfizetésére a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles.
(2) A  kártérítés, illetve a  sérelemdíj fedezetére a  végrehajtó köteles legalább húszmillió forint értékű 
felelősségbiztosítást kötni és azt a működése alatt fenntartani vagy a kamaránál legalább húszmillió forint összegű 
biztosítékot letétbe helyezni.
(3) A kamara a kártérítés, illetve a sérelemdíj összegét a végrehajtót kártérítés, illetve sérelemdíj fizetésére kötelező 
jogerős és végrehajtható bírósági határozat alapján, az  igény bejelentésétől számított 30 napon belül fizeti meg 
a károsultnak.
(4) Ügyenként legfeljebb húszmillió forint összegű kártérítést, illetve sérelemdíjat lehet kifizetni a  biztosíték 
összegéből, évente pedig legfeljebb negyvenmillió forint összegű kár, illetve sérelemdíj megtérítésére használható 
fel a biztosíték összege.”

 (13) A Vht. 239/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A végrehajtói szolgálat fennállása alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében a kamara ellenőrzi azt is, hogy 
a végrehajtóval szemben fennáll-e a 233. § (2) bekezdés a)–d) vagy i) pontjában meghatározott körülmény.
(2) A  hatósági ellenőrzés céljából a  kamara adatot igényelhet a  bűnügyi nyilvántartási rendszerből és 
a gondnokoltak nyilvántartásából. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a végrehajtóval szemben 
fennáll-e a 233. § (2) bekezdés a)–d vagy i) pontjában meghatározott körülmény.
(3) A kamara, valamint a miniszter a 233. § (2) bekezdés a)–d) vagy i) pontjában meghatározott körülmény vizsgálata 
céljából kezeli
a) a végrehajtói állásra pályázó vagy kijelölt személy,
b) a végrehajtó
azon személyes adatait, amelyeket a  bűnügyi nyilvántartó szerv vagy a  gondnokoltakat nyilvántartó szerv által 
e célból kiállított igazolás tartalmaz.”

 (14) A Vht. 240/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  önálló bírósági végrehajtó-helyettes (e fejezetben a  továbbiakban: végrehajtó-helyettes) önállóan 
foganatosíthat eljárási cselekményeket, az ebből eredő kártérítési, illetve sérelemdíj iránti igényeket a végrehajtóval 
szemben kell érvényesíteni. A végrehajtó-helyettes azonban hagyományos ingóárverést (118–129. §) nem tarthat, 
árverési jegyzőkönyvet nem készíthet és meghatározott cselekmény végrehajtását sem foganatosíthatja.”

 (15) A Vht. 241. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A végrehajtójelölt a végrehajtó irányítása alapján és utasításai szerint közreműködik a végrehajtási eljárásban, 
az  ebből eredő kártérítési, illetve sérelemdíj iránti igényeket a  végrehajtóval szemben kell érvényesíteni. 
A végrehajtójelölt végrehajtási cselekményt azonban – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – önállóan a végrehajtó 
nevében sem foganatosíthat. A végrehajtójelölt ügyviteli jellegű tevékenységet végez, így különösen jegyzőkönyvet 
készíthet és a végrehajtásban közreműködő szerveknél tájékozódás céljából eljárhat.”
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 (16) A Vht. 250. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kamara ellátja a következő feladatokat is:)
„d) kezeli a  végrehajtó tevékenységével okozott kárért járó kártérítés, illetve személyiségi jogsértésért járó 
sérelemdíj fedezetére szolgáló biztosíték összegét és abból a kártérítés, illetve a sérelemdíj összegét kifizeti az arra 
jogosultnak,”

 (17) A Vht. 268. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(a fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni az enyhítő és a súlyosbító körülményeket, így különösen)
„c) az okozott személyiségi jogsértést, illetve kárt,
d) azt, ha az okozott személyiségi jogsértésért a sérelemdíjat, illetve az okozott kárért a kártérítést megfizették, vagy 
ha a végrehajtó a végrehajtást kérő követelését kiegyenlítette.”

 (18) A Vht. XXIII. Fejezete a következő alcímmel és 300/A. §-sal egészül ki:
„Értelmező rendelkezések
300/A. § E törvény alkalmazásában
1. betétszerződés: a Polgári Törvénykönyvben azonos megnevezéssel használt fogalom;
2. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;
3. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozó;
4. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozó.”

 (19) A Vht. a következő 306. §-sal egészül ki:
„306.  § (1) E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013.  évi CCLII.  törvénnyel (e §-ban a  továbbiakban: Módosító Törvény) megállapított 
rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a 2014. március 15. napján vagy azt követően keletkezett 
tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.
(2) Az árverési értékesítésre vonatkozó, a Módosító Törvénnyel megállapított rendelkezéseket azokban az ügyekben 
kell alkalmazni, amelyekben 2014. március 15. napján vagy azt követően történik meg az  árverési hirdetmény 
közzététele. Ha a dolog árverésére vagy árverési hirdetményének közzétételére 2014. március 14. napjának végéig 
sor került, a  következő árverés kitűzésére, az  annak alapján lefolytatott árverésre, valamint a  soron következő 
végrehajtási cselekményekre kell e  törvénynek a  Módosító Törvénnyel megállapított rendelkezéseit alkalmazni. 
A  2014. március 15. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő időszakban mező- vagy erdőgazdasági hasznosítású 
földre vonatkozó árverést kitűzni, árverési hirdetményt közzétenni nem lehet.”

 (20) A Vht.
a) 94. § a) pontjában a „részjegye” szövegrész helyébe a „szövetkezeti részesedése” szöveg,
b) 132/A.  § (1)  bekezdésében az  „a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban” szövegrész helyébe 

a „közkereseti, illetve betéti társaságban” szöveg,
c) 143.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a  „települési önkormányzatnak” szövegrész helyébe a  „települési 

önkormányzatnak vagy tulajdonostársnak” szöveg,
d) 234/B. § (2) bekezdésében, 241. § (2) bekezdés c) pontjában és 241. § (7) bekezdésében az „a)–d) pontjában” 

szövegrészek helyébe az „a)–d) és i) pontjában” szöveg,
e) 239.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 240/F.  § (5)  bekezdés c)  pontjában és 241.  § (6)  bekezdés c)  pontjában 

a „b)–d) pontjában” szövegrészek helyébe a „b)–d) vagy i) pontjában” szöveg,
f ) 239. § (4) bekezdésében az „a)–d) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)–d) vagy i) pontjában” szöveg,
g) 240.  § c)  pontjában a  „b), c) vagy d)  pontjában meghatározott körülmény bekövetkezését megállapító 

bírósági ítélet” szövegrész helyébe a  „b)–d) vagy i)  pontjában meghatározott körülmény bekövetkezését 
megállapító bírósági vagy gyámhatósági határozat” szöveg,

h) 254/A.  § (2)  bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló 2006.  évi IV.  törvénynek” szövegrész helyébe 
a „Polgári Törvénykönyvnek” szöveg,

i) 307. § (1) bekezdés m) pontjában az „okozott kár” szövegrész helyébe az „okozott kárért járó kártérítés, illetve 
személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj” szöveg

lép.
 (21) Hatályát veszti a Vht.

a) 7. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „Polgári Törvénykönyv szerinti”,
b) 79/B. § (2) bekezdés d) és e) pontjában a „Polgári Törvénykönyvben meghatározott”,
c) 123. § (2) bekezdés c) pontjában a „[Ptk. 685. § b) pont]”,
d) 132. § (2) bekezdésében az „ – ebben a sorrendben –”,
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e) 253/E. § (6) bekezdés c) pontjában a „ ; gazdálkodó szervezetnek kell tekinteni e bekezdés alkalmazásában 
a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott szervezeteket”

szövegrész.

95. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

95. § (1) A  szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995.  évi XXXII.  törvény (a  továbbiakban: Szüt.) 1.  § (2)  bekezdés g) és h)  pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[az (1) bekezdés alkalmazásában iparjogvédelmi ügyek:]
„g) a  személyeket vagyoni értékű műszaki, gazdasági vagy szervezési ismereteik és tapasztalataik vagy ezek 
összeállítása (know-how) tekintetében a Polgári Törvénykönyv 2:47. §-a alapján megillető védelemmel kapcsolatos 
eljárások; valamint
h) a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény alapján a  tisztességtelen 
verseny tilalmának és az  üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának megsértése miatt indított 
eljárások, feltéve hogy azok találmánnyal vagy egyéb műszaki megoldással, formatervezési mintával, növényfajtával, 
számítógépi programalkotással és az  ezekhez tartozó dokumentációval, iparművészeti és ipari tervezőművészeti 
alkotással, műszaki létesítmény terveivel, üzleti titokkal – ideértve a Polgári Törvénykönyv 2:47. §-ának (2) bekezdése 
szerinti védelem alatt álló műszaki, gazdasági vagy szervezési ismereteket és tapasztalatokat (know-how) is –, 
áru és szolgáltatás jellegzetes külsejével, csomagolásával, megjelölésével vagy elnevezésével, illetve gazdasági 
tevékenység során használt névvel, megjelöléssel vagy árujelzővel kapcsolatosak.”

 (2) A Szüt.
a) 2.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a  „korlátozó vagy kizáró gondnokság” szövegrész helyébe az  „érintő 

gondnokság vagy támogatott döntéshozatal” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a  „korlátozó vagy kizáró gondnokság” szövegrész helyébe az  „érintő 

gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a Szüt. 1. § (2) bekezdés f ) pontja.

96. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

96. §  A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A szabadalmas a hasznosítási szerződés egész tartama alatt köteles helytállni azért, hogy harmadik személynek 
nincs a  szabadalomra vonatkozó olyan joga, amely a  hasznosítást akadályozza vagy korlátozza. Erre a  helytállási 
kötelezettségre a Polgári Törvénykönyvnek a jogszavatosságra irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy a hasznosító elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
(2) A  szabadalmas köteles helytállni azért is, hogy a  találmány műszakilag megvalósítható. Erre a  helytállási 
kötelezettségre a  Polgári Törvénykönyvnek a  kellékszavatosságra irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni 
azzal az  eltéréssel, hogy kellékszavatossági jogként a  hasznosító a  szerződés azonnali hatállyal való felmondására 
jogosult. A  hasznosító a  találmány műszaki megvalósíthatatlanságából eredő kárának megtérítését is követelheti 
a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint.”

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

97. § (1) A  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény (a  továbbiakban: 
Tpvt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  törvény hatálya kiterjed a  természetes és a  jogi személynek, valamint – a  VI. fejezetben szabályozott 
magatartások kivételével – a  külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének (a  továbbiakban együtt: 
vállalkozás) Magyarország területén tanúsított piaci magatartására, kivéve ha törvény eltérően rendelkezik. 
E törvény hatálya alá tartozik továbbá – a  II–III. fejezetekben szabályozott magatartások kivételével – a vállalkozás 
külföldön tanúsított piaci magatartása is, ha annak hatása Magyarország területén érvényesülhet.”
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 (2) A Tpvt. 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„a) üzleti titok alatt a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogalmat kell érteni;”

 (3) A Tpvt. 86. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az érdekelt a keresetben)
„e) kártérítést és – személyiségi joga megsértése esetén – sérelemdíjat követelhet a  polgári jog szabályai szerint, 
illetve”

 (4) A Tpvt. 54. § (2) bekezdés e) pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrészek helyébe a „vállalkozás” szöveg lép.

98. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

98. §  A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.  törvény 24. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A védjegyjogosult a használati szerződés egész tartama alatt köteles helytállni azért, hogy harmadik személynek 
nincs a  védjegyre vonatkozó olyan joga, amely a  használatot akadályozza vagy korlátozza. Erre a  helytállási 
kötelezettségre a Polgári Törvénykönyvnek a jogszavatosságra irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy a használó elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.”

99. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

99. § (1) Az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.  évi LXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Iasz.) 
10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Írásbeliséghez kötött a  szolgálati viszony létesítésére, a  jogviszony tartalmának módosítására és 
megszüntetésére, a  munka értékelésére, az  elismerésre, a  fegyelmi és kártérítési felelősségre, illetve sérelemdíjra 
vonatkozó nyilatkozat (határozat) és megállapodás.”

 (2) Az Iasz. 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Igazságügyi alkalmazottnak – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az nevezhető ki, aki
a) tizennyolcadik életévét betöltötte,
b) magyar állampolgár,
c) nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, és
d) a  munkakörére meghatározott iskolai végzettséggel és szakképzettséggel (a  továbbiakban: képesítés) 
rendelkezik.
(3) Fizikai dolgozónak és – a  bírósági jegyzőkönyvvezető és a  cégszerkesztő kivételével – írnoknak, továbbá 
egyéb igazságügyi szerv igazságügyi alkalmazottjának az  is kinevezhető, aki a  (2)  bekezdés a), c) és d)  pontjában 
foglalt feltételeknek megfelel, és törvény alapján a  szabad mozgás és tartózkodás jogával, valamint a  munkakör 
ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel rendelkezik. Fizikai dolgozónak az  is kinevezhető, aki 
a  cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll, ha a  cselekvőképesség 
korlátozása, illetve a támogatott döntéshozatal a munkakör ellátását nem érinti.”

 (3) Az Iasz. 30. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  bíróság jogerősen megállapítja, hogy az  igazságügyi szerv a  szolgálati viszonyt jogellenesen szüntette 
meg, az igazságügyi alkalmazottat az eredeti munkakörében kell tovább foglalkoztatni. Meg kell téríteni az elmaradt 
illetményét és az  egyéb juttatásokat, valamint a  jogellenes megszüntetésből eredő kárát. Az  igazságügyi 
alkalmazott sérelemdíjat is igényelhet a  szolgálati viszony jogellenes megszüntetésével okozott személyiségi 
jogsértésért. Nem kell megtéríteni azt az összeget, amely máshonnan megtérült.
(2) Ha az  igazságügyi alkalmazott a  szolgálati viszonyának a  fenntartását nem kívánja, ezt úgy kell tekintetni, 
mintha a  szolgálati viszony a  bírósági ítélet jogerőre emelkedése napjával közös megegyezéssel szűnt volna 
meg. Az  elmaradt illetményt és juttatásokat, valamint a  kárt ekkor is meg kell téríteni, továbbá meg kell fizetni 
a felmentési időre járó átlagilletményt, a végkielégítést, továbbá a sérelemdíjat.”

 (4) Az Iasz. 77. §-át megelőző alcímcím helyébe a következő cím lép:
„Az igazságügyi alkalmazott kártérítési felelőssége és sérelemdíj megfizetésére kötelezhetősége”

 (5) Az Iasz. 77. és 78. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„77.  § (1) Az  igazságügyi alkalmazott a  szolgálati viszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével 
a  munkáltatónak okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik, továbbá tőle a  munkáltató az  okozott személyiségi 
jogsértés miatt sérelemdíjat követelhet.
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(2) A  vétkességet, a  kár bekövetkeztét és mértékét, az  okozati összefüggést, valamint a  személyiségi jogsértést 
a munkáltatónak kell bizonyítania.
78. § (1) Gondatlan károkozás, illetve személyiségi jogsértés esetén a  kártérítés, illetve a  sérelemdíj mértéke 
– a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  igazságügyi alkalmazott 1 havi illetményének az  50 százalékát nem 
haladhatja meg.
(2) Az  igazságügyi alkalmazott a  3 havi illetménye erejéig felel, illetve kötelezhető sérelemdíj megfizetésére, ha 
a kárt, illetve a személyiségi jogsértést
a) súlyosan gondatlan magatartásával,
b) ellenőrzési kötelezettsége elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével
okozta.
(3) A  vezető is 3 havi illetménye erejéig felel, illetve kötelezhető sérelemdíj megfizetésére, ha a  kár, illetve 
személyiségi jogsértés miatt járó sérelemdíj megfizetése iránti igény olyan jogellenes utasításának 
a végrehajtásából keletkezett, amelynek jogellenes voltára a figyelmét az utasított előzőleg felhívta.
(4) Szándékos károkozás, illetve személyiségi jogsértés esetén az  igazságügyi alkalmazott a  teljes kárt köteles 
megtéríteni, illetve a sérelemdíj megfizetésére – illetménye összegétől függetlenül – köteles.”

 (6) Az Iasz. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„80. § (1) Ha a kárt, illetve a személyiségi jogsértést többen együttesen okozták, a vétkességük arányában felelnek, 
illetve kötelesek a sérelemdíj megfizetésére. A megőrzésre átadott dologban bekövetkezett hiány esetén, ha a kárt 
együttesen okozták, az illetményük arányában felelnek.
(2) Ha a kárt, illetve a személyiségi jogsértést többen szándékosan okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye.”

 (7) Az Iasz. 82. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  igazságügyi alkalmazott kártérítési felelősségéről, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelezéséről 
a  munkáltató a  kár, illetve a  személyiségi jogsértés tudomására jutásától számított 60 napon belül határozattal 
dönt. Ha a károkozóval, illetve a jogsértővel szemben a kárigénnyel, illetve a személyiségi jogsértéssel összefüggően 
büntetőeljárás indult, a határidő a büntetőeljárás jogerős befejezésekor veszi kezdetét.
(2) A kártérítési, illetve a sérelemdíj megfizetése iránti eljárásra a fegyelmi eljárás szabályait megfelelően alkalmazni 
kell.”

 (8) Az Iasz. „Az igazságügyi alkalmazott kártérítési felelőssége” alcíme a következő 82/A. §-sal egészül ki:
„82/A. § Az okozott személyiségi jogsértés sérelemdíjon kívüli egyéb jogkövetkezményeire a Polgári Törvénykönyv 
szabályai irányadóak.”

 (9) Az Iasz. 83. §-át megelőző alcímcím helyébe a következő cím lép:
„Az igazságügyi szerv kártérítési felelőssége és sérelemdíj megfizetésére kötelezhetősége”

 (10) Az Iasz. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83.  § (1) Az  igazságügyi alkalmazottnak a  szolgálati viszonyával összefüggésben okozott kárért a  munkáltató 
– vétkességére tekintet nélkül – teljes mértékben felel, továbbá a szolgálati jogviszonyával összefüggésben okozott 
személyiségi jogsértésért sérelemdíj megfizetésére köteles.
(2) Mentesül a  munkáltató a  felelősség, illetve sérelemdíj megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy a  kárt, illetve 
a  személyiségi jogsértést működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a  károsult, illetve 
a személyiségi jogában megsértett elháríthatatlan magatartása okozta.
(3) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a károsult vétkes magatartása idézett elő.
(4) Az  igazságügyi alkalmazottnak kell bizonyítania, hogy a  károkozás, illetve a  személyiségi jogsértés a  szolgálati 
viszonyával összefüggésben következett be.
(5) Ha az  igazságügyi alkalmazott a  munkaköréből eredő feladatokat rendeltetésszerűen a  szolgálati helyén kívül 
is ellátja, az  eközben történt károsodásának, illetve személyiségi joga megsértésének okát az  igazságügyi szerv 
működési körén belül esőnek kell tekinteni.”

 (11) Az Iasz. 85. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkáltató a  83.  §-on alapuló felelőssége, illetve sérelemdíj-fizetési kötelezettsége alapján és a  84.  §-on 
alapuló felelőssége alapján az  igazságügyi alkalmazottnak az  elmaradt jövedelmét, a  vagyonában beállott 
értékcsökkenést, az  őt ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeit köteles megtéríteni, illetve 
sérelemdíjat köteles fizetni.”

 (12) Az Iasz. 87. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„87.  § (1) A  munkáltató köteles megtéríteni az  igazságügyi alkalmazott hozzátartozójának a  károkozással 
összefüggésben felmerült kárát és indokolt költségeit is. A  hozzátartozó az  okozott személyiségi jogsértésért 
sérelemdíjat is igényelhet.
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(2) Ha a  károkozással összefüggésben az  igazságügyi alkalmazott meghalt, eltartott hozzátartozója kártérítésként 
olyan összegű tartást pótló járadékot is igényelhet, amely szükségleteinek – a  tényleges, illetve az  elvárhatóan 
elérhető jövedelmét is figyelembe véve – a sérelem előtti színvonalon való kielégítését biztosítja.”

 (13) Az Iasz. 88. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kártérítés kiszámításánál a kár összegéből le kell vonni)
„c) azt az  összeget, amelyet az  igazságügyi alkalmazott a  munkaereje hasznosításával megkeresett, ide nem 
értve azt a  jövedelmet, amelyet az  igazságügyi alkalmazott munkaképességének csökkenése ellenére rendkívüli 
munkateljesítménnyel ért el,”

 (14) Az Iasz. 88. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kártérítés kiszámításánál a kár összegéből le kell vonni)
„e) azt az összeget, amelyet a jogosult a károkozás folytán megtakarított.”

 (15) Az Iasz. 90. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„90.  § (1) Az  igazságügyi alkalmazott a  kártérítési, illetve a  sérelemdíj megtérítése iránti igényét a  munkáltatónál 
írásban érvényesíti. A munkáltató az igény elismeréséről vagy elutasításáról 60 napon belül, indokolt írásbeli választ 
ad. Ha a munkáltató a kártérítési felelősségét, illetve a sérelemdíj megfizetése iránti igényt elismeri, haladéktalanul 
intézkedik a kár megtérítése, illetve a sérelemdíj megfizetése iránt.
(2) Ha a  munkáltató a  kártérítési felelősséget nem vagy csak részben ismerte el, továbbá ha a  megtérített összeg 
a  sérelem teljes orvoslására nem elegendő, az  igazságügyi alkalmazott az  igényét bíróság előtt érvényesítheti. 
Az  igazságügyi alkalmazott az  igényét akkor is bíróság előtt érvényesítheti, ha a  munkáltató a  sérelemdíj 
megfizetése iránti igényt nem ismerte el, továbbá ha a megfizetett sérelemdíj összegével nem ért egyet.”

 (16) Az Iasz. „Az igazságügyi szerv kártérítési felelőssége” alcíme a következő 91/A. §-sal egészül ki:
„91/A. § Az okozott személyiségi jogsértés sérelemdíjon kívüli egyéb jogkövetkezményeire a Polgári Törvénykönyv 
szabályai irányadóak.”

 (17) Az Iasz. a következő 136. §-sal egészül ki:
„136.  § E  törvény alkalmazásában közeli hozzátartozón és hozzátartozón a  Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozót és hozzátartozót kell érteni.”

 (18) Az Iasz.
a) 93. § (2) bekezdésében a „kártérítési” szövegrész helyébe a „kártérítési, illetve sérelemdíjról szóló” szöveg,
b) 124.  § (1)  bekezdésében a „22.  § (1) és (3)–(6)  bekezdését” szövegrész helyébe a „22.  § (1) és (3)–(7)  bekezdését” 

szöveg, az  „első fordulatát és második mondatát” szövegrész helyébe az  „első fordulatát és harmadik 
mondatát” szöveg

lép.

100. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

100. § (1) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  ügyvédi kamara által indított fegyelmi, vizsgálati és ellenőrzési ügyben, – ha annak eredményes 
lefolytatása érdekében feltétlenül szükséges az ügyvédi titok körébe tartozó adat megismerése – az ügy tárgyához 
kapcsolódóan az ügyvédet az eljáró kamarai szervek és bíróság előtt nem terheli titoktartási kötelezettség.”

 (2) Az Üt. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  ügyvéd által ügyvédi tevékenysége körében okozott kár megtérítésére, valamint az  okozott személyiségi 
jogsértés miatt járó sérelemdíj megfizetésére a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.
(2) Az  ügyvéd az  ügyvédi tevékenysége körében okozott kár megtérítésére, sérelemdíj megfizetésére köteles 
felelősségbiztosítási szerződést kötni és azt ügyvédi tevékenysége alatt fenntartani.”

 (3) Az Üt. 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  kamarai tagságnak a  (2)  bekezdés f )  pontja szerinti hivatalból történő megszüntetése esetén 
a  megszüntetésre irányuló döntés meghozatalának feltétele az  állami adóhatóság, a  vámhatóság, az  ügyvéd 
irodájának fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, továbbá a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
– erre a  célra rendszeresített nyomtatványon kiadott – nyilatkozata arról, hogy az  ügyvéd adóbevallási és 
nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett, adótartozása, jogerős határozatban megállapított 
adófizetési kötelezettsége és más, adók módjára behajtandó köztartozása nincs, az  ügyvédnél adóhatósági, 
vámhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást az  állami adóhatóság illetőleg a  vámhatóság 
nem kezdeményez. Az  adóhatósági nyilatkozat beszerzése érdekében a  kamarai hatósági eljárás során a  kamara 
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megkeresi az adóhatóságot, a nyilatkozat beszerzéséig eltelt idő a döntés meghozatalára nyitva álló határidőbe nem 
tartozik bele.”

 (4) Az Üt. a következő alcímmel és 25/A. §-sal egészül ki:
„A biztonsági jel és a biztonsági jel felhasználásának nyilvántartása
25/A. § (1) A  területi kamara az ügyvéd által készített mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a  továbbiakban: 
föld) tulajdonjogát érintő jogügyletet magában foglaló okiratokhoz fűződő ügyfélbizalom növelése, valamint 
a  hamisított okiratokkal szembeni fokozottabb védelem érdekében az  ilyen papír alapú okiratok ügyvédi 
ellenjegyzéséhez a  Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában meghatározott, hamisítás elleni védelmi elemekkel 
ellátott, sorszámozott biztonsági jeleket (a  továbbiakban: biztonsági jel) bocsát ellenérték fejében az  ügyvédek, 
ügyvédi irodák rendelkezésére.
(2) A  biztonsági jel csak föld tulajdonjogának átruházására irányuló vagy föld tulajdonjogát érintő más jogügylet 
okirati ellenjegyzéshez használható fel és csak ügyvédre, ügyvédi irodára ruházható át. A biztonsági jel átruházása 
olyan írásbeli szerződéssel történhet, amely tartalmazza legalább az  átadó és átvevő nevét, kamarai azonosító 
számát, az átadott biztonsági jel sorszámát, az átadás dátumát és a felek aláírását.
(3) Az  ügyvédnek, ügyvédi irodának a  még fel nem használt biztonsági jel megrongálódását, megsemmisülését, 
elvesztését, eltulajdonítását haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül be kell jelentenie a területi kamaránál 
erre a célra rendszeresített elektronikus felületen. Ugyanígy kell eljárni, ha a biztonsági jel utóbb előkerült.”

 (5) Az Üt. a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § (1) Az ügyvéd az ellenjegyzéssel egyidejűleg a biztonsági jel felhasználását köteles a  területi kamara által 
vezetett elektronikus nyilvántartásban rögzíteni (aktiválni).
(2) A  biztonsági jel felhasználásának rögzítése a  területi kamara által erre a  célra biztosított elektronikus felületen 
keresztül az  ügyvéd elektronikus aláírásával ellátott nyilatkozat megtételével történik. A  nyilatkozat rögzítésének 
időpontját időbélyeg igazolja. A területi ügyvédi kamara gondoskodik arról, hogy a nyilatkozat megtételére szolgáló 
informatikai alkalmazás az  ügyvédek számára – az  üzemszerű karbantartás idejét leszámítva – folyamatosan 
elérhető legyen.
(3) A felhasznált biztonsági jelek nyilvántartása
a) a felhasznált biztonsági jel sorszámát,
b) a felhasználás (aktiválás) időpontját,
c) a biztonsági jelet felhasználó ügyvéd nevét, kamarai azonosító számát
tartalmazza.
(4) A  területi kamara az  erre a  célra rendszeresített elektronikus felületen a  biztonsági jel sorszámát megadó 
kérelmezők számára adatot szolgáltat a felhasznált biztonsági jelek nyilvántartásának adatairól.
(5) A biztonsági jel felhasználásának nyilvántartása a (3) bekezdés szerinti adatokat az aktiválástól számított 10 évig 
tartalmazza. Ezt követően a területi kamara gondoskodik az adatok törléséről.
(6) A  biztonsági jel felhasználásának nyilvántartásával kapcsolatos üzemzavarról és üzemszerű karbantartásról 
a  területi kamara elektronikus tájékoztató szolgáltatást nyújt. Az  aktiválásra nyitva álló határidő az  üzemzavar és 
az üzemszerű karbantartás idejével meghosszabbodik.”

 (6) Az Üt. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a megbízó írni, olvasni nem tud vagy nem képes, a meghatalmazást a Polgári Törvénykönyvnek az  írásbeli 
alakhoz kötött jognyilatkozatra vonatkozó szabályai szerint kell megadni.”

 (7) Az Üt. 27. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  papír alapú okirat ügyvédi ellenjegyzése akkor érvényes, ha az  tartalmazza az  ügyvéd nevét, kamarai 
azonosító számát, irodája címét, az  ellenjegyzés időpontját, az  ügyvéd aláírását és ügyvédi minőségének 
feltüntetését. Föld tulajdonjogát érintő jogügyletet tartalmazó papír alapú okirat ügyvédi ellenjegyzésének 
tartalmaznia kell továbbá az aktivált biztonsági jelet.
(6) A  (2)  bekezdés szerinti esetben, illetve ha az  ellenjegyzett okirat elkészítése során az  ügyvéd az  (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti helyettes közreműködését vette igénybe, úgy az ellenjegyzésnek az (1) bekezdésben foglaltakon 
túl tartalmaznia kell az erre való utalást is.
(7) Ha az ellenjegyzéssel ellátott okirat több lapból áll, azokat oly módon kell összekapcsolni, hogy az okirat sérelme 
nélkül azok ne legyenek szétválaszthatóak.”

 (8) Az Üt. 27/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  ügyvéd gazdasági társaság létesítő okiratának, valamint a  cégnyilvántartásba bejegyzett cég 
képviselője aláírásmintájának ellenjegyzése során, ha a  felet személyesen nem ismeri, az  (1)  bekezdés szerinti 
személyazonosság-ellenőrzést köteles elvégezni.”
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 (9) Az Üt. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vagyontárgy és pénz letétként való átvételére vonatkozó jogügyletet az ügyvéd írásban, a Magyar Ügyvédi 
Kamara szabályzatában meghatározott tartalmi elemeket is magában foglaló letéti szerződésben köteles rögzíteni.”

 (10) Az Üt. „A letétkezelés szabályai” alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A.  § (1) A  területi ügyvédi kamara a  pénzletétek biztonsága, valamint a  letétkezelésre vonatkozó szabályok 
hatékony ellenőrzése érdekében a  pénzletétekről elektronikus nyilvántartást (a  továbbiakban: letéti nyilvántartás) 
vezet.
(2) A letéti nyilvántartás
a) az átvett letét összegét,
b) a letét típusát,
c) a letéteményes ügyvéd nevét, kamarai azonosító számát,
d) a letéti szerződés megkötésének dátumát,
e) a letét összegét is érintő letéti szerződés módosítás esetén ennek tényét és a letét megváltozott összegét,
f ) a letéti szerződés megszűnésének dátumát, valamint
g) a letét letéti nyilvántartás szerinti azonosító számát
tartalmazza.
(3) A letéti nyilvántartás a (2) bekezdés szerinti adatokat a letéti szerződés megszűnését követő 10 évig tartalmazza. 
Ezt követően a területi kamara gondoskodik az adatok törléséről.
(4) Az  ügyvéd a  letét átvételével egyidejűleg köteles a  letéti szerződés (2)  bekezdés a)–d)  pontjában megjelölt 
adatait a letéti nyilvántartásban rögzíteni és a rögzítés tényét igazoló – a (2) bekezdésben meghatározott adatokat 
tartalmazó – iratot a letevőnek átadni. Ha a pénzletétet átutalással fizetik meg, a letét letéti nyilvántartásban történő 
rögzítésére az ügyvéd a letéti számlán történő jóváírását követő napon köteles.
(5) A  letét adatainak a  letéti nyilvántartásban való rögzítése a  területi kamara által erre a  célra biztosított 
elektronikus felületen keresztül hivatalos elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott nyilatkozat megtételével 
történik. A  területi ügyvédi kamara gondoskodik arról, hogy a  nyilatkozat megtételére szolgáló informatikai 
alkalmazás az ügyvédek számára – az üzemszerű karbantartás idejét leszámítva – folyamatosan elérhető legyen.
(6) Az  ügyvéd a  letét összegének változását és a  letét megszűnését a  letéti nyilvántartásban haladéktalanul, de 
legkésőbb három munkanapon belül rögzíteni köteles.
(7) A letéti nyilvántartásból
a) a  letevő saját letétje ellenőrzése céljából a  nevét, címét, letevői minőségét és a  (2)  bekezdés a)–d), valamint 
g) pontjában szereplő adatokat tartalmazó nyilatkozattal a letét adatait,
b) a  fegyelmi eljárást lefolytató, illetve a  letétkezelés szabályainak megtartását ellenőrző kamarai szerv a  fegyelmi 
eljárás eredményes lefolytatása, az  ügyvéd által kezelt letétek kezelésére vonatkozó szabályok megtartásának 
ellenőrzése érdekében az eljárás alá vont ügyvéd által kezelt letétek adatait,
c) a letéteményes ügyvéd az általa kezelt letétek adatait
megismerheti.
(8) A területi kamara a  letéti nyilvántartásból a  letét típusáról és összegéről statisztikai adatgyűjtés céljából adatot 
szolgáltat a Magyar Ügyvédi Kamara részére.”

 (11) Az Üt. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § (1) Az első fokú fegyelmi tanács az ügyvéd tevékenységének gyakorlását felfüggeszti, ha
a) ellene olyan szándékos bűncselekmény elkövetése miatt emelt vádat az ügyész, amelynek büntetési tétele ötévi 
szabadságvesztésnél súlyosabb,
b) olyan szándékos bűncselekmény elkövetése miatt állapítják meg a  bűnösségét nem jogerősen másodfokon, 
amelynek büntetési tétele ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb.
(2) Az elsőfokú fegyelmi tanács az ügyvéd tevékenységének gyakorlását felfüggesztheti, ha
a) az ügyvéd szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás – ide nem értve 
a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult büntető eljárást – hatálya alatt áll,
b) a felfüggesztés a fegyelmi vétség súlyosságára való tekintettel indokolt.
(3) A felfüggesztés időtartama az (1) bekezdés a) pontja esetén a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart, kivéve, ha 
első vagy másodfokon az ügyvédet nem jogerősen felmentették; az (1) bekezdés b) pontja esetén a büntetőeljárás 
jogerős befejezéséig tart, míg a  (2)  bekezdés esetén 3 hónap, amely egy ízben, legfeljebb 3 hónappal 
meghosszabbítható.
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(4) Az első fokú fegyelmi tanácsnak a felfüggesztésről hozott határozata ellen a kézbesítésétől számított 15 napon 
belül az ügyvéd, a képviselője és a kamara elnöke a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezésnek 
nincs halasztó hatálya, a fellebbezésről a másodfokú fegyelmi tanács soron kívül határoz.
(5) Ha az  első fokú fegyelmi határozat kizárást alkalmazott, és annak végrehajtását nem függesztette fel, 
a határozatban az ügyvéd tevékenységét a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni. E rendelkezés 
ellen külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya.
(6) Az  ügyvédi tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt létesített munkaviszony, közalkalmazotti vagy 
köztisztviselői jogviszony nem ütközik a 6. § (1) bekezdésének a) pontjába.
(7) A felfüggesztésre a szüneteltetés jogkövetkezményeit kell alkalmazni.”

 (12) Az Üt. 68. §-a a következő (7a) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A névjegyzékbe be kell jegyezni
a) az ügyvédi iroda egyesülésére, szétválására, a jogutód és a jogelőd szervezetekre vonatkozó adatokat,
b) az ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárások kezdő és befejező időpontját,
c) csődeljárás esetén az  eljáró bíróság nevét, a  bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő nevét, hivatali levelezési 
címét,
d) felszámolási eljárás esetén a bíróság által kirendelt felszámoló, továbbá a felszámoló által kijelölt felszámolóbiztos 
nevét, hivatali levelezési címét, a területi kamara által kijelölt irodagondnok nevét, hivatali levelezési címét.
(8) Az ügyvédi iroda köteles számviteli beszámolóját a közzététele céljából megküldeni a területi kamara részére.”

 (13) Az Üt. 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kamara az ügyvédi irodák névjegyzékéből törli az irodát, ha
a) az  iroda a 68. § (2) bekezdésében írt feltételeknek nem felel meg, és a 68. § (2) bekezdés a) és b) pontja esetén 
a kamara (3) bekezdés szerinti felhívásának nem tesz eleget,
b) az iroda taggyűlése dönt a jogutód nélküli megszüntetéséről,
c) a bíróság az irodát felszámolási eljárásban jogutód nélkül megszünteti,
d) az iroda más irodával egyesült (összeolvadt, beolvadt) vagy szétvált (kivált, különvált),
e) az iroda valamennyi tagjának kamarai tagsága megszűnt.”

 (14) Az Üt. 76. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az irodát
a) a (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti esetben a taggyűlési határozatban megjelölt nappal,
b) felszámolási eljárás esetén az  iroda jogutód nélküli megszüntetését elrendelő végzés Cégközlönyben való 
közzététele napjával,
c) a (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben az utolsó tag kamarai tagsága megszűnésének napjával
kell a névjegyzékből törölni.”

 (15) Az Üt. 76. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A jogutód nélküli megszűnés esetén – ha arra nem a felszámolási eljárásban kerül sor – a végelszámolási eljárás 
alatt álló szervezetek könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettségére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

 (16) Az Üt. 76. §-a a következő (7a)–(7h) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az  iroda (2)  bekezdés b) és e)  pontja szerinti megszűnése esetén a  névjegyzékből való törlésre irányuló 
kamarai határozat meghozatalának előzetes feltétele az  állami adóhatóság, és az  iroda székhelye szerint 
illetékes önkormányzati adóhatóság, a  vámhatóság, továbbá a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – erre a  célra 
rendszeresített nyomtatványon kiadott – nyilatkozata arról, hogy az  iroda adóbevallási és a  nyugdíjbiztosítási 
adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett, adótartozása, jogerős határozatban megállapított adófizetési 
kötelezettsége és más adók módjára behajtandó közteherfizetési kötelezettsége nincs, az  irodánál adóhatósági, 
vámhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást az  állami adóhatóság illetőleg a  vámhatóság 
nem kezdeményez. Az  adóhatósági nyilatkozat beszerzése érdekében a  kamarai hatósági eljárás során a  kamara 
megkeresi az adóhatóságot, a nyilatkozat beszerzéséig eltelt idő a döntés meghozatalára nyitva álló határidőbe nem 
tartozik bele.
(7b) A csődeljárás és a felszámolási eljárás alatt az ügyvédi iroda a nevét a „cs.a.”, illetve az „f.a.” toldattal használhatja.
(7c) Ha a  nyitó mérleg alapján az  állapítható meg, hogy az  iroda vagyona a  tartozások kifizetéséhez nem 
elegendő, és a  tagok a  hiányzó összeget harminc napon belül nem bocsátják az  iroda rendelkezésére vagyoni 
hozzájárulásként, az  iroda megszűnésével összefüggő feladatokkal megbízott személy haladéktalanul köteles 
felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani a  bírósághoz. A  felszámolás iránti kérelem 
előterjesztéséhez a  taggyűlés hozzájárulására nincs szükség, de a  felszámolás kezdeményezéséről egyidejűleg 
tájékoztatnia kell.
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(7d) A  csődeljárás és a  felszámolási eljárás szempontjából nem tartozik az  ügyvédi iroda vagyonába az  ügyfelek 
által vagy az ügyfelek javára az  irodánál letétbe helyezett, vagy az  iroda által az ügyféltől megőrzésre átvett pénz, 
értékpapír, egyéb vagyontárgy.
(7e) Ha a bíróság az ügyvédi iroda felszámolását rendeli el, az erről szóló jogerős végzést megküldi annak a területi 
kamarának is, amelynek területén az  ügyvédi iroda működik. A  kamara a  végzés kézhezvételét követő három 
munkanapon belül irodagondnokot jelöl ki és erről – a  kijelölést tartalmazó kamarai határozat – megküldésével 
a bíróságot és a felszámolót három munkanapon belül értesíti.
(7f ) A  felszámolási eljárás elrendelését követően az  iroda vezetője a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról 
szóló 1991.  évi XLIX.  törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 31.  § szerinti kötelezettségeit azzal az  eltéréssel teljesíti, 
hogy a  (7d)  bekezdés szerinti vagyont, az  azzal összefüggő okiratokat, bizonylatokat, valamint az  ügyvédi titkot 
tartalmazó iratokat az irodagondnoknak köteles átadni.
(7g) Az iroda vezetője a felszámolóbiztossal és az irodagondnokkal együttműködni köteles annak érdekében, hogy 
a még folyamatban lévő megbízási jogviszonyokból eredő követelései – a megbízási jogviszonyok megszüntetése 
mellett – beszedésre kerülhessenek.
(7h) Az  ügyvédi iroda felszámolása esetén a  Cstv. 31.  § b)  pontja szerinti iratjegyzékben nem kell feltüntetni 
a  (7f )  pontban meghatározottak szerint, az  irodagondok részére átadott iratokat. Ezekből az  irodagondnok külön 
iratjegyzéket köteles felvenni, és azt a területi kamara elnökének átadni.”

 (17) Az Üt. VII. Fejezete a következő alcímmel és 83/A. §-sal egészül ki:
„Az irodagondnok, az irodagondnok eljárása
83/A.  § (1) A  területi kamara az  ügyvédeknél, illetve ügyvédi irodáknál a  (2)  bekezdésben meghatározott 
esetekben ellátandó ügyvédi szakértelmet igénylő feladatok teljesítése érdekében irodagondnokokat jelöl ki 
az irodagondnokok névjegyzékéből.
(2) Irodagondnokot kell kijelölni
a) az elhunyt ügyvéd irodája részére,
b) az ügyvéd részére, ha
ba) tevékenysége folytatásában akadályoztatva van,
bb) ügyvédi kamarai tagsága megszűnt és folyamatban lévő ügyeinek ellátásáról nem gondoskodott,
c) a jogutód nélkül megszűnő ügyvédi iroda részére, ha
ca) nem nyújtja be közzétételre a  leltárral alátámasztott, taggyűlés által jóváhagyott nyitó és záró mérlegét és 
a vagyonfelosztási javaslatot,
cb) nem terjeszti elő a záró elszámolását az ügyfelekkel történő elszámolásról és a letétek kifizetéséről,
cc) nem igazolja, hogy a folyamatban lévő ügyei ellátásáról gondoskodott,
cd) nem igazolja, hogy gondoskodott az  ügyfeleket megillető iratok kiadásáról, a  nem selejtezhető iratok 
megőrzéséről, illetve levéltárban történő elhelyezéséről,
d) a felszámolási eljárás alatt álló ügyvédi iroda részére.
(3) Az  irodagondnok ellátja – a  (2)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti esetekben az  ügyvéddel, irodavezetővel 
együttműködve – az  ügyvéd, ügyvédi iroda ügyeiben a  halaszthatatlan jogi cselekményeket, rendelkezési jogot 
nyer a  letéti számla és az  ügyvéd által az  ügyfelektől átvett vagyontárgyak, valamint – a  csőd- és felszámolási 
eljárások kivételével – az ügyvédi iroda fizetési számlái felett, megkísérli a kikötött, de még ki nem fizetett ügyvédi 
díjak beszedését, és jogosult az ügyvéd, ügyvédi iroda irataiba betekinteni.
(4) A  területi kamara kérelemre felveszi az  irodagondnoki névjegyzékbe azt az  öt éves ügyvédi gyakorlattal 
rendelkező ügyvédet, aki a kamara tagja. Nem vehető fel az irodagondnoki névjegyzékbe az az ügyvéd,
a) aki ellen fegyelmi eljárás folyik vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
b) akinek folyamatban van a kamarai tagságának törlésére irányuló eljárás, vagy
c) aki a tevékenységét szünetelteti.
(5) Az irodagondnok a tevékenységéért a területi kamarától díjazásra jogosult.”

 (18) Az Üt. 96/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kamara a  tagjairól vezetett névjegyzékbe az  ügyvédjelölt foglalkoztatására való jogosultságot az  ügyvéd részére 
– kérelemre – bejegyzi, ha)
„a) legalább két évig ügyvédi tevékenységet folytatott,”
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 (19) Az  Üt. 107.  § (1)  bekezdés h)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  bekezdés a  következő i)  ponttal 
egészül ki:
(a területi kamara elnöke)
„h) elrendeli az  ügyvédi letét kezelésére vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzését és első fokon határoz 
az ellenőrzés eredményéről,
i) elvégzi a közgyűlés és az alapszabály által meghatározott egyéb feladatokat.”

 (20) Az Üt. 112. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a teljes ülés a 111. § (2) bekezdésének e) pontja alapján szabályzatot ad ki]
„d) az irodagondnok jogköréről, feladatairól, valamint eljárásának és díjazásának részletszabályairól,”

 (21) Az Üt. 112. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a teljes ülés a 111. § (2) bekezdésének e) pontja alapján szabályzatot ad ki]
„j) a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól,”

 (22) Az  Üt. 112.  § (1)  bekezdés p)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  bekezdés a  következő q)  ponttal 
egészül ki:
[a teljes ülés a 111. § (2) bekezdésének e) pontja alapján szabályzatot ad ki]
„p) a biztonsági jel gyártásával, beszerzésével, rendelkezésre bocsátásával, kezelésével, felhasználásával, a biztonsági 
jel felhasználásának nyilvántartásával, a biztonsági jel ellenértékének megfizetésével és nyilvántartásával, valamint 
az  ezekkel összefüggő kamarai feladatok ellátásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá a  biztonsági jel 
ellenértékének összegéről,
q) minden olyan kérdésben, amelyre az Alapszabály feljogosítja.”

 (23) Az  Üt. 113.  § (2)  bekezdés p)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  bekezdés a  következő q)  ponttal 
egészül ki:
(az elnökség)
„p) másodfokon határoz az ügyvéd letét kezelésére vonatkozó szabályok megtartása ellenőrzésének eredményéről,
q) elvégzi a teljes ülés és az Alapszabály által meghatározott egyéb feladatokat.”

 (24) Az Üt. 116. § (1) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(a kamara az ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó, ügyvédjelölt következő adatait tartja nyilván:)
„p) az ügyvéd elektronikus elérhetőségét (elektronikus levélcím, honlap),
q) az ügyvéd által megjelölt főbb jogterületeket, amelyeken tevékenységét kifejti.”

 (25) Az Üt. 116. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A kamara az ügyvédi iroda következő adatait tartja nyilván:
a) neve,
b) székhelye,
c) telefon és telefax száma,
d) elektronikus elérhetősége (elektronikus levélcím, honlap),
e) irodavezető neve,
f ) tagjainak neve,
g) tagjainak lakcíme.
(3a) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  (3)  bekezdés c)–g)  pontja kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.
(4) Az  ügyvédet, alkalmazott ügyvédet, külföldi jogi tanácsadót és ügyvédjelöltet nyilvántartó kamara neve, 
valamint az  (1), (2) és (3)  bekezdésben felsorolt adatok közül az  (1)  bekezdés a), e), h), n), p) és q)  pontjában, 
a  (2) bekezdésben, valamint a  (3) bekezdésben felsorolt adatok – a  lakcím kivételével – nyilvánosak, közzétehetők 
vagy bárki számára kiadhatók.
(5) A  kamara az  érintett kérelmére a  (4)  bekezdésben szereplő adatokon felül az  érintettre vonatkozó, az  (1) és 
(3) bekezdésben szereplő egyéb adatot is kereshető módon közzéteszi (ügyvédkereső).
(6) A  kamara az  ügyvédkeresőben közzétett adatokat az  érintett eltérő rendelkezése hiányában jogosult 
az  ügyvédek és az  európai közösségi jogászok saját EGT-államuk szerinti, legmagasabb szintű képviseletét 
ellátó szakmai szervezetekből álló, őket az  Európai Unió szervei és intézményei előtt képviselő érdekképviseleti 
szervezetnek is továbbítani az Európai Gazdasági Térségen belüli egységes ügyvédkereső működtetése céljából.
(7) A kamara az általa folytatott eljárások során kezelhet minden olyan adatot, amelynek kezeléséhez az eljárásban 
résztvevő hozzájárult, továbbá amelyet az eljárás eredményessége érdekében jogszerűen szerzett.”

 (26) Az Üt. 116. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A kamara a (4) bekezdésben szereplő adatokon túl megkeresésre felvilágosítást nyújt
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a) arról, hogy a megkeresésében megjelölt személy, iroda az általa vezetett névjegyzékben szerepel vagy sem,
b) arról, hogy a  megkeresésben megjelölt személy az  elektronikus cégeljárásban való részvételre jogosult 
ügyvédekről, illetve az ügyvédjelölt foglalkoztatására jogosult ügyvédekről vezetett nyilvántartásban szerepel vagy 
sem,
c) a kijelölt irodagondnok nevéről, hivatali levelezési címéről,
d) az ügyvédi iroda jogutódlással történő megszűnése esetén az egyesüléssel vagy szétválással létrejövő, valamint 
megszűnt ügyvédi iroda nevéről székhelyéről, az átalakulás formájáról,
e) arról, ha az ügyvédi irodával szemben csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban,
f ) a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő vagy felszámoló nevéről, hivatali levelezési címéről,
g) az ügyvédi iroda névjegyzékből való törlésének időpontjáról.
(9) A területi kamara az ügyvédi irodának a (3) bekezdés a)–f ) pontjában, valamint a (8) bekezdés d)–g) pontjában 
foglalt adatait, valamint a közzététel céljából részére megküldött számviteli beszámolóját a honlapján közzéteszi.
(10) A Magyar Ügyvédi Kamara az (1), (2) és (3) bekezdésben felsorolt adatokról központi nyilvántartást vezet.”

 (27) Az Üt. 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„119.  § (1) Kamarai tisztségviselővé és kamarai bizottság tagjává (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: 
tisztségviselők) – ha e törvény másképpen nem rendelkezik – bármely kamarai tag megválasztható.
(2) A tisztségviselőket – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – négyévente közvetlenül választják, titkos szavazással 
(a továbbiakban: általános választás).
(3) A  választást jelölés előzi meg, egy tisztségre több személy, egy személy több tisztségre is jelölhető. Akit több 
tisztségre választottak meg, egy kamarán belül kizárólag egy, általa kiválasztott tisztséget tölthet be.
(4) A  tisztségviselők megbízatása az  új tisztségviselők megválasztásának napján szűnik meg. Ha a  kamarák 
elnökének, főtitkárának, elnökségi tagjának vagy fegyelmi megbízottjának megbízatása egyéb okból korábban 
szűnt meg, a választására jogosult szerv a megbízatás megszűnésétől számított 3 hónapon belül megválasztja az új 
tisztségviselőt. Az új tisztségviselő megbízatása a következő általános választásig tart.
(5) A  Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata a  (4)  bekezdésben megjelölteken kívül más tisztségviselő (4)  bekezdés 
szerinti megválasztásáról is rendelkezhet.”

 (28) Az Üt. XVI. Fejezete a következő 120/B. §-sal egészül ki:
„120/B.  § (1) A  területi kamara az  ügyvéd letét kezelésére vonatkozó, jogszabályban, valamint a  Magyar Ügyvédi 
Kamara szabályzatában foglalt kötelezettségeinek megtartását ellenőrizni jogosult.
(2) Az  ellenőrzésre szolgáló vizsgálatot a  területi kamara elnöke indítja meg, a  vizsgálat befejezéséről a  területi 
kamara elnöke határoz. Az ügyvéd a területi kamara elnöke által hozott határozat ellen a Magyar Ügyvédi Kamara 
elnökségéhez fellebbezhet.
(3) Az ügyvédi letét kezelésére vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése során a 120/A. §-ban foglaltakat kell 
értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény helyett a letét 
kezelésére vonatkozó jogszabályt,
b) a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglaltak 
végrehajtására az  ügyvédi iroda által vagy a  Magyar Ügyvédi Kamara által készített szabályzat helyett az  ügyvédi 
iroda vagy a Magyar Ügyvédi Kamarának a letét kezelésére vonatkozó szabályzatát, valamint
c) kamara elnöksége helyett a területi kamara elnökét
kell érteni.
(4) A területi kamara, a Magyar Ügyvédi Kamara, valamint a vizsgálóbiztos a 120/A. § (11) bekezdésében foglaltakon 
túl jogosult az  ügyvéd letétkezelésre használt számláját vezető bank nevét, a  bankszámla-számát, -egyenlegét, 
valamint az ellenőrzés időpontjától számított 10 évre visszamenőleg a forgalmát megismerni.
(5) Az  ügyvéd a  (4)  bekezdésben megjelölt szervek felhívására köteles közölni az  ott meghatározott, valamint 
a letéttel kapcsolatos egyéb adatokat.
(6) Ha a  vizsgálat eredményeként az  ügyvéd letétkezelési tevékenységével összefüggésben bűncselekmény 
elkövetésére utaló adat merült fel, a  területi kamara elnöke feljelentést tesz az  eljárás lefolytatására hatáskörrel 
rendelkező szervnél.”

 (29) Az Üt. a következő 130/B. §-sal egészül ki:
„130/B.  § (1) E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 20. § (4a) bekezdését, 76. § 
(6a)  bekezdését, 76.  § (7a)−(7c)  bekezdését, valamint 76.  § (7e)−(7h)  bekezdését a  2014. március 15-ét követően 
kezdeményezett jogutód nélküli megszüntetésre irányuló eljárásokban kell alkalmazni. E  törvénynek a  Módtv.-vel 
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megállapított 76.  § (7d)  bekezdését az  e  rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévő csődeljárásban és 
felszámolási eljárásban is alkalmazni kell.
(2) E  törvénynek a  Módtv.-vel megállapított 30/A.  §-ában foglaltakat – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – 
a 2014. december 31-ét követően megkötött letéti szerződésekre kell alkalmazni.
(3) Az  ügyvéd a  2015. január 1-jén hatályos összes pénzletétre vonatkozó ügyvédi letéti szerződését köteles 
2015. június 30-ig e  törvénynek a  Módtv.-vel megállapított 30/A.  §-ában foglaltak szerint a  területi kamara letéti 
nyilvántartásában rögzíteni.
(4) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 68. § (8) bekezdése, valamint 116. § (9) bekezdése szerinti, az ügyvédi 
iroda számviteli beszámolójának beküldésére és közzétételére vonatkozó kötelezettséget először a  2014.  évi 
számviteli beszámoló tekintetében kell teljesíteni.
(5) A Magyar Ügyvédi Kamara és a területi kamarák a Módtv.-vel megállapított 25/A. § (1) bekezdésben, 25/B. §-ban, 
valamint 30/A. §-ban meghatározott feladataik ellátására gazdasági társaságot hozhatnak létre; a gazdasági társaság 
tagja kizárólag területi kamara, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara lehet.”

 (30) Az Üt.
a) 8.  § (4)  bekezdésében a „megfelelően irányadó” szövegrész helyébe a „ , valamint az  ügyvédi titok körébe 

eső adatot is tartalmazó elektronikus vagy papíralapú okiratok tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban 
foglalt adatok feldolgozását végző természetes és jogi személyekre megfelelően irányadó” szöveg,

b) 12.  § (2)  bekezdésének nyitó szövegrészében az  „érdekképviseletével kapcsolatos” szövegrész helyébe 
az  „érdekképviseletével, valamint az  ügyvédi tevékenységgel összefüggő jogügyletek biztonságával 
kapcsolatos” szöveg,

c) 13.  § (4)  bekezdés e)  pontjában és 20.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „korlátozó vagy kizáró gondnokság” 
szövegrész helyébe az „érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal” szöveg,

d) 21. § (2) bekezdésében az „egy országos napilapban a kamara közzéteszi” szövegrész helyébe az „a kamara 
honlapján közzéteszi” szöveg,

e) 76.  § (3)  bekezdésében a  „68.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „68.  § (2)  bekezdés a), illetve 
b) pontjában” szöveg,

f ) 77. § (6) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvény átalakulásra” szövegrész helyébe a „Polgári 
Törvénykönyvnek a gazdasági társaságok átalakulására, egyesülésére és szétválására” szöveg,

g) 89/E.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a „névjegyzékbe vételének időpontját, a  határozat számát” szövegrész 
helyébe a „névjegyzékbe vételének időpontját, a  határozat számát, az  ügyvéd kamarai azonosító számát” 
szöveg,

h) 116.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az „eskütétel és a  nyilvántartásba bejegyzés idejét, a  határozat számát” 
szövegrész helyébe az  „eskütétel és a  nyilvántartásba bejegyzés idejét, a  határozat számát, az  ügyvéd 
anyakönyvi számát” szöveg

lép.
 (31) Az Üt.

a) 25/A. § (1) bekezdésében a „mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) tulajdonjogát 
érintő jogügyletet magában foglaló okiratokhoz” szövegrész helyébe az „okiratokhoz” szöveg, az „az ilyen 
papír alapú okiratok ügyvédi ellenjegyzéséhez” szövegrész helyébe az  „a papír alapú okiratok ügyvédi 
ellenjegyzéséhez, valamint az ügyvédi meghatalmazáshoz” szöveg,

b) 25/A.  § (2)  bekezdésében a  „föld tulajdonjogának átruházására irányuló vagy föld tulajdonjogát érintő 
más jogügylet okirati ellenjegyzéshez” szövegrész helyébe az  „ügyvédi meghatalmazáshoz vagy okirati 
ellenjegyzéshez” szöveg,

c) 25/B.  § (1)  bekezdésében az  „ellenjegyzéssel egyidejűleg” szövegrész helyébe az  „ellenjegyzéssel, illetve 
a  meghatalmazás elfogadásával egyidejűleg – a  külön okiratba foglalt ügyvédi meghatalmazás esetében 
pedig három munkanapon belül –” szöveg,

d) 25/B.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „kamarai azonosító számát,” szövegrész helyébe a „kamarai azonosító 
számát, valamint a biztonsági jellel ellátott okirat megjelölését (meghatalmazás, ellenjegyzett okirat)” szöveg,

e) 26. § (1) bekezdésében az „írásba foglalták” szövegrész helyébe az „írásba foglalták biztonsági jellel ellátták és 
a biztonsági jelet a törvényben előírt határidőn belül aktiválták” szöveg,

f ) 26. § (2) bekezdésében az „aláírt” szövegrész helyébe az „aláírt és biztonsági jellel ellátott” szöveg,
g) 27.  § (5)  bekezdésében a „Föld tulajdonjogát érintő jogügyletet tartalmazó papír alapú okirat” szövegrész 

helyébe az „A papír alapú okirat” szöveg,
h) 30. § (3) bekezdésében a „készpénzt és értéktárgyat” szövegrész helyébe a „pénzt és vagyontárgyat” szöveg,
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i) a  XVI. Fejezete címében a  „MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE” szövegrész helyébe 
a „MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK, AZ ÜGYVÉDI LETÉTEK KEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE” szöveg

lép.
 (32) Hatályát veszti az Üt.

a) 54/A. §-a,
b) 15. § (2) bekezdése,
c) 13. § (4) bekezdés e) pontjában és 20. § (2) bekezdés d) pontjában a „vagy gondnokság alá helyezés nélkül is 

cselekvőképtelen (Ptk. 17. §),” szövegrész,
d) 77. §-át megelőző alcímcímben az „(átalakulása)” szövegrész.

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

101. § (1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 54. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A magánfél támogatója a polgári jogi igénnyel kapcsolatos eljárási cselekményeknél jelen lehet.”

 (2) A Be. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  sértett, a  magánvádló és az  egyéb érdekelt kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú vagy a  bíróság, hatóság 
előtti eljárás jogának gyakorlása vonatkozásában cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, 
képviseletét a  törvényes képviselője látja el. Ha a  cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú 
sértettet, magánvádlót és egyéb érdekeltet a  bíróság a  személyes, illetve a  vagyoni ügyei vitelében korlátozta, 
jognyilatkozatot csak a  törvényes képviselője hozzájárulásával tehet. Érdekellentét esetén a  Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. Az e törvényben meghatározott esetben a képviseletre eseti gyám vagy eseti gondnok 
is jogosult.”

 (3) A Be. V. Fejezete a következő alcímmel és 59/A. §-sal egészül ki:
„A támogató
59/A. § (1) A támogató a sértett, a magánfél és a tanú számára, a Polgári Törvénykönyv alapján a gyámhatóság által 
kirendelt személy.
(2) A támogató a büntetőeljárás során az e törvényben meghatározott tevékenységet fejthet ki.”

 (4) A Be. 86. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tizennyolcadik életévét meg nem haladott, valamint a  (2) bekezdésben meghatározott tanú kihallgatásánál 
a tanú törvényes képviselője, támogatója és gondozója jelen lehet.”

 (5) A Be. 86. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a tanú és a törvényes képviselő vagy a gondozó, illetve a támogató vagy a tanú által megjelölt hozzátartozó 
között érdekellentét van, vagy a nyomozás érdekei miatt szükséges, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott jogokat 
a gyámhatóság gyakorolja.”

 (6) A Be. 138/B. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a távoltartás elrendelését)
„e) cselekvőképtelen sértett esetén kizárólag törvényes képviselője, korlátozottan cselekvőképes kiskorú sértett 
esetén törvényes képviselője is, személyes ügyei vitelében vagy a bíróság, hatóság előtti eljárás jogának gyakorlása 
vonatkozásában cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú sértett a  törvényes képviselője 
hozzájárulásával, valamint”
(indítványozhatja.)

 (7) A Be. 185. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyanúsított, a  védő, a  sértett és a  sértett támogatója jelen lehet a  szakértő meghallgatásánál, a  szemlénél, 
a bizonyítási kísérletnél és a  felismerésre bemutatásnál, a  sértett támogatója kivételével indítványt terjeszthet elő 
és észrevételt tehet, a szakértőhöz kérdéseket intézhet. A felsoroltaknak a nyomozási cselekményről való értesítése 
kivételesen mellőzhető, ha ezt a nyomozási cselekmény sürgőssége indokolja. Az értesítést mellőzni kell, ha ennek 
következtében a  tanú zártan kezelt adatai a  gyanúsított, a  védő, a  sértett és a  sértett támogatója előtt ismertté 
válnának.”

 (8) A Be. 284. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a tanács elnöke felhívására)
„b) a jelen lévő sértett, illetve képviselője nyilatkozik arról, hogy érvényesít-e polgári jogi igényt; ha a sértett polgári 
jogi igényt kíván érvényesíteni, a  tanács elnöke felhívja őt igényének ismertetésére, e  körben engedélyezheti 
számára, hogy támogatójával értekezzen, és – ha nincs képviselője – figyelmezteti őt az  54.  § (7)  bekezdésében 
foglaltakra; ezt követően”
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 (9) A Be. 336. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság az ügyész indítványára a vádlott szülői felügyeleti jogát megszünteti, ha a vádlottat a gyermekének 
sérelmére elkövetett szándékos bűncselekményben bűnösnek mondja ki és megállapítja a  szülői felügyeleti jog 
bírósági megszüntetése Polgári Törvénykönyv szerinti feltételeinek fennállását.”

 (10) A Be. 582. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„582.  § (1) A  kártalanítás módjára és mértékére a  Polgári Törvénykönyvnek a  kártalanításra és a  sérelemdíjra 
vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  kártalanítás az  annak alapjául szolgáló nyomozást megszüntető határozat kézbesítésével, illetve a  felmentő 
ítélet, az  eljárást megszüntető végzés, az  580.  § (1)  bekezdés III.  pontja és (2)  bekezdése szerinti bűnösséget 
megállapító ítélet, valamint a  rendkívüli jogorvoslat eredményeképpen hozott határozat jogerőre emelkedésével 
válik esedékessé.”

 (11) A Be. 583. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a terhelt a kártalanítási eljárás lefolytatása alatt meghal, örököse a terhelt halálától számított hat hónapon 
belül kérheti az eljárás folytatását.”

 (12) A Be. 584. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság a kérelmet a büntetőügy irataival együtt az eljárás lefolytatása végett az igény elbírálására a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak küldi meg. Az  iratok 
megküldését elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.”

 (13) A Be.
a) 452. § (1) bekezdésében a „gondnokot” szövegrész helyébe a „gyámot” szöveg,
b) 452. § (2) és (3) bekezdésében a „gondnok” szövegrészek helyébe a „gyám” szöveg
lép.

102. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

102. § (1) A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  szerzői jogok és a  szerzői joghoz kapcsolódó jogok átszállására, átruházására, megterhelésére, valamint 
az  e  törvény hatálya alá tartozó művekkel és egyéb teljesítményekkel összefüggő egyéb személyi és vagyoni 
jogviszonyokban az  e  törvényben nem szabályozott kérdésekben a  Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadók.”

 (2) Az Szjt. 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szerzői jog megsértése esetén a  szerző a  polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. 
Az e törvényben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabályai 
szerint sérelemdíjat is követelhet.”

103. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

103. § (1) Az  elektronikus aláírásról szóló 2001.  évi XXXV.  törvény (a  továbbiakban: Eat.) 1.  § (1)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(e törvényt kell alkalmazni)
„a) az  elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást végző természetes, illetve jogi személyre vagy jogi 
személyiség nélküli szervezetre;”

 (2) Az Eat. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgári Törvénykönyvben szabályozott családjogi, élettársi kapcsolati, valamint öröklésjogi jogviszonyokban 
nem lehet az elektronikus formán kívüli dokumentumokat mellőzve, csak elektronikus aláírást felhasználni, illetve 
elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumot készíteni.”

 (3) Az Eat. 15. § (1) bekezdésében az „a Ptk. 339. §-a” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv általános felelősségi 
szabálya” szöveg, az „a 9–11. §-okban” szövegrész helyébe az „a 9–11. §-ban” szöveg lép.
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104. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
módosítása

104. §  A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 1. § (1) bekezdés 
1. pontjában az „ideértve a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti” szövegrész helyébe az „ideértve a Polgári 
Törvénykönyv szerinti” szöveg lép.

105. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

105. § (1) A  közvetítői tevékenységről szóló 2002.  évi LV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) E  törvény hatálya nem terjed ki a  külön törvényben szabályozott más közvetítői vagy békéltetői eljárásra, 
továbbá a  választottbírósági eljárás során lefolytatandó közvetítésre, kivéve ha a  külön törvény, vagy annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendelet másként rendelkezik.”

 (2) A Kvtv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § A  közvetítés e  törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági eljárás 
befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja – összhangban az  1.  § 
(1)  bekezdésében foglaltakkal – a  vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a  vitában nem érintett, 
harmadik személy (a  továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a  felek közötti vita rendezésének megoldását 
tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.”

 (3) A Kvtv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem vehető fel a  névjegyzékbe az  a  természetes személy, aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy 
támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll.”

 (4) A Kvtv. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/B.  § Közvetítői tevékenységet a  4.  §-ban felsorolt személyeken és szervezeteken kívül az  e  törvényben 
meghatározottak szerint bírósági titkár, bíró vagy rendelkezési állományba helyezett bíró is elláthat (a továbbiakban: 
bírósági közvetítés).”

 (5) A Kvtv. 6. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(a névjegyzék tartalmazza a természetes személy)
„o) 38/G. § szerinti alávetési nyilatkozat megtételének tényét.”

 (6) A Kvtv. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Jogi személy 38/G. § szerinti alávetési nyilatkozata érvényességének feltétele, hogy van a jogi személy nevében 
eljáró olyan természetes személy közvetítő, aki tett ilyen nyilatkozatot és azt nem vonta vissza.”

 (7) A Kvtv. 18. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(vizsgálóbiztosként nem járhat el az a személy,)
„c) aki az eljárás alá vont közvetítőnek (jogi személy esetében a nevében eljáró tagjának vagy alkalmazottjának és 
vezetőjének) a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozója.”

 (8) A Kvtv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  felek közös megegyezés alapján az  általuk választott természetes személy vagy jogi személy közvetítőként 
történő felkérését írásban, telefax útján vagy elektronikus levélben kezdeményezhetik. Ha csak az  egyik fél 
kezdeményezi az  eljárás lefolytatását, a  közvetítő közreműködhet abban, hogy a  többi fél a  kezdeményezéshez 
csatlakozzon; e közreműködésért ellenérték nem állapítható meg. A felek – ha annak igénye felmerül – egyidejűleg 
több természetes személy vagy jogi személy felkérését is kezdeményezhetik.”

 (9) A Kvtv. 23. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a felkérésnek tartalmaznia kell:)
„c) ha a felet
ca) meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott nevét, címét vagy
cb) támogató segíti, a támogató nevét, címét,”

 (10) A Kvtv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  természetes személy, továbbá a  jogi személy nevében eljáró alkalmazott – a  jogi személy vezetőjével 
egyeztetve – a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül köteles írásban, telefax útján vagy elektronikus levélben 
nyilatkozni arról, hogy a  felkérést elfogadja-e. Ha a  felek által felkért természetes személy, továbbá a  jogi személy 
nevében eljáró alkalmazott a felkérést elfogadja, a közvetítői eljárás lefolytatására, mint közvetítő, ő jogosult.”
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 (11) A Kvtv. 25. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(a közvetítő nem járhat el, ha)
„a) valamelyik felet képviseli vagy valamelyik fél támogatója,
b) a felek bármelyikének a Ptk. szerinti hozzátartozója,”

 (12) A Kvtv. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közvetítői eljárás megindítása az  elévülést megszakítja. A  közvetítői eljárás megállapodással történő 
eredményes befejezése után az  elévülésre a  Ptk.-nak az  elévülés megszakítására, a  közvetítői eljárás 
eredménytelensége esetén a Ptk.-nak az elévülés nyugvására vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak irányadóak.”

 (13) A Kvtv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közvetítő a felek együttes jelenlétében megkötött megállapodást a közvetítői eljárás lefolytatására választott 
nyelven írásba foglalja és a  megállapodást tartalmazó okiratot a  feleknek átadja. A  megállapodást a  közvetítő és 
az  együttesen, személyesen jelen lévő felek aláírásukkal látják el. A  megállapodás írásba foglalásának elmaradása 
esetén a  megállapodás – részben vagy egészben – történő teljesítése a  kötelező alakiság mellőzése miatti 
érvénytelenséget nem orvosolja.”

 (14) A  Kvtv.-nek az  igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012.  évi CXVII.  törvény 39.  § 
(2) bekezdésével megállapított IV. Fejezetének megjelölése IV/A. Fejezetre módosul.

 (15) A Kvtv. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/A.  § (1) Bírósági közvetítői tevékenységet az  Országos Bírósági Hivatal (a  továbbiakban: OBH) elnöke által 
– a  közvetítői szakmai képzés elvégzésének igazolását követően – kijelölt bírósági titkár, bíró és rendelkezési 
állományba helyezett bíró végezhet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint kijelölt személy a  bírósági közvetítéssel kapcsolatos tevékenysége során a  bírósági 
közvetítő megjelölést használja (a továbbiakban: bírósági közvetítő).
(3) Ha a felek és a bírósági közvetítő abban megállapodik, az eljárás lefolytatásában további egy vagy több bírósági 
közvetítő vagy közvetítő is részt vehet.”

 (16) A Kvtv. 38/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat a bírák kizárására vonatkozó külön törvényben meghatározott 
szabályokkal együtt kell alkalmazni. A közvetítői eljárás során, mint közvetítő nem járhat el az ugyanazon közvetítői 
eljárással érintett peres vagy nemperes bírósági eljárásban eljáró bíró. Az  ugyanazon közvetítői eljárással érintett 
peres vagy nemperes bírósági eljárásban mint bíró nem vehet részt a közvetítői eljárást lefolytató személy.”

 (17) A Kvtv. a következő IV/B. Fejezettel egészül ki:
„Iv/b. Fejezet 
a kötelező közvetítőI eljárás
Közvetítői eljárás igénybevételére kötelezés
38/C.  § (1) Ha törvényben meghatározott jogkörében eljáró bíróság vagy hatóság a  vitás feleket közvetítői 
eljárás igénybevételére kötelezi, e  törvény rendelkezéseit az  e  fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni 
(a továbbiakban: kötelező közvetítői eljárás).
(2) Kötelező közvetítői eljárás esetén a  bíróság, illetve a  hatóság arra kötelezi a  feleket, hogy vitájuk – részben 
vagy egészben – megállapodással történő lezárása céljából legalább egy közvetítővel együttműködjenek; ezen 
együttműködési kötelezettségük keretében a felek kötelesek
a) közösen közvetítőhöz fordulni (felkérés vagy kérelem) és
b) az első közvetítői megbeszélésen részt venni.
38/D.  § (1) Az  első közvetítői megbeszélés díja nem haladhatja meg a  jogi segítőre vonatkozó, a  központi 
költségvetésről szóló törvényben megállapított óradíj egyszeri összegének és a megjelent felek számának szorzatát.
(2) A  közvetítői eljárás díjaként óradíj állapítható meg, amely nem haladhatja meg a  jogi segítőre vonatkozó, 
a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított óradíj és a felek számának szorzatát.
A felekre vonatkozó különös szabályok
38/E.  § (1) A  felek a  közvetítő eljárását felkéréssel, kérelemmel vagy jogszabályban meghatározott módon 
a kötelezést tartalmazó határozat közlését követő 15 napon belül kötelesek közösen kezdeményezni.
(2) A közvetítő felkérésének vagy a bírósági közvetítői eljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a bíróságnak vagy 
a hatóságnak a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező határozatának másolatát is.
38/F. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a közvetítői eljárás igénybevételére kötelezett fél e kötelezettsége 
teljesítését a  38/H.  § (2)  bekezdése szerinti igazolásnak a  bíróság, illetve a  hatóság részére történő benyújtásával 
igazolja.
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(2) A kötelező közvetítői eljárás során megkötött megállapodásból külön is írásba foglalható az a rész, amely nem 
tárgya a bírósági, illetve a hatósági eljárásnak.
A közvetítőre vonatkozó különös szabályok
38/G. § (1) A kötelező közvetítői eljárás lefolytatására történő felkérést a közvetítő – kivéve ha összeférhetetlenségi 
ok áll fenn vagy a jogvita tárgya nem tartozik a 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szakterületébe – köteles elfogadni, 
ha a miniszternek erről szóló alávetési nyilatkozatot tesz.
(2) Az alávetési nyilatkozatot a közvetítő – legkorábban a névjegyzékbe-vételi kérelemmel egyidejűleg – bármikor 
megteheti. E  nyilatkozat visszavonható; a  visszavonás nem érinti azt az  ügyet, amelyben a  nyilatkozat megtétele 
tényének a névjegyzékből való törlése előtt a felkérés már megtörtént.
38/H. (1) A  közvetítő az  első közvetítői megbeszélés időpontját a  felekkel egyeztetve úgy határozza meg, hogy 
a felek a kötelezésnek eleget tehessenek. Ha a kötelező közvetítői eljárás igénybevételének igazolására jogszabály 
határidőt határoz meg, az  első közvetítői megbeszélés közvetítő által javasolt időpontjának a  határidő lejártát 
legalább 15 nappal meg kell előznie.
(2) A közvetítő írásbeli igazolást ad
a) a feleknek arról, hogy a közvetítői eljárás már megindult, de még nem fejeződött be,
b) a feleknek arról, hogy az első közvetítői megbeszélésen részt vettek, vagy
c) a  félnek arról, hogy a  fél jelezte részére a  közvetítői eljárás igénybevételére vonatkozó kötelezettségét, de 
a  38/C.  § (2)  bekezdésében foglaltak elmaradásának oka nem e  félnek a  közvetítővel való együttműködésének 
hiánya.”

106. A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény módosítása

106. § (1) A  pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról 
szóló 2003. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Pmatv.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az alapítványra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (2) A Pmatv. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  alapítvány kuratóriumának tagjait az  alapító párt országgyűlési képviselőcsoportja nevében 
a képviselőcsoport vezetője, amennyiben nem rendelkezik országgyűlési képviselőcsoporttal, az alapító párt jelöli 
ki ötéves időtartamra. A  kuratórium tagja, illetve tagjainak többsége az  alapító párt tagja is lehet. A  kuratórium 
tagjának állami vezető is kijelölhető.”

107. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

107. § (1) A  jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Jst.) 68. § (3) bekezdés b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(ha az  egyetem a  jogi segítői tevékenységének folytatására nem rendelkezik ügyvéd megbízottal, jogi segítői 
tevékenységére e törvény rendelkezései a következő eltérésekkel alkalmazandók:)
„b) a szakszerűtlen segítségnyújtással okozott
ba) károk megtérítéséért az egyetem tartozik polgári jogi felelősséggel, valamint
bb) a  személyiségi jogi jogsértés miatt járó sérelemdíj megfizetésére az  egyetem köteles a  Polgári Törvénykönyv 
szabályai szerint,”

 (2) A Jst. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jogi segítségnyújtó szolgálat a  jogi segítőt törli a  névjegyzékből, ha a  szolgáltatási szerződés megszűnt. 
A szolgáltatási szerződés megszűnésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az e törvényben foglalt eltérésekkel 
megfelelően irányadóak, a (2) és (3) bekezdésben foglaltakon kívül a szerződés megszüntetésének és felbontásának 
nincs helye.”
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108. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
módosítása

108. §  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. § f ) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„f ) hozzátartozó: a  házastárs, a  bejegyzett élettárs, az  egyeneságbeli rokon, az  örökbefogadott, a  mostoha- és 
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, illetve az egyeneságbeli rokon 
házastársa, bejegyzett élettársa, a házastárs, illetve a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint 
a testvér házastársa, illetve bejegyzett élettársa,”

109. Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény módosítása

109. § (1) Az  európai részvénytársaságról szóló 2004.  évi XLV.  törvény (a  továbbiakban: Eurt.tv.) 2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2.  § Az  európai részvénytársaság alapításának nyilvántartásba vételére, valamint az  európai részvénytársaságra 
vonatkozó cégeljárásra a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ctv.) irányadó.”

 (2) Az Eurt.tv. 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  társaság köteles – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – azon hitelezőknek, akiknek az  átalakuló 
részvénytársasággal szemben fennálló követelései az  egyesülésről hozott döntés közzétételét megelőzően 
keletkeztek, követeléseik erejéig biztosítékot nyújtani, ha az  egyesülés a  hitelező követelésének kielégítését 
veszélyezteti.
(2) Nem jogosult biztosítékra a  hitelező, ha már rendelkezik az  egyesüléshez kapcsolódó kockázattal arányos 
biztosítékkal vagy a  részvénytársaság egyesülés utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére tekintettel a  biztosítékadás 
indokolatlan.
(3) A  hitelező a  biztosítékadásra vonatkozó igényét az  egyesülésről hozott döntés közzétételét követő 30  napos 
jogvesztő határidőn belül jelentheti be. Az  igazgatóság a  kérelem előterjesztésére biztosított határidő 
lejártát követő nyolc napon belül köteles határozni a  kérelem tárgyában és – az  elutasítás esetén indokolással 
ellátott – határozatot a  hitelezőnek kézbesíteni. Az  elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló 
határozat felülvizsgálatát az  érintett hitelező a  határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül kérheti 
a  részvénytársaság székhelye szerint illetékes cégbíróságtól. A  bíróság – a  törvényességi felügyeleti eljárásra 
irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával – a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül határoz.”

 (3) Az Eurt.tv. 9. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha)
„c) a társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát 
birtokolja vagy ilyen személynek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója,”

 (4) Az Eurt.tv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az európai részvénytársaságra a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) gazdasági társaságokra vonatkozó 
szabályainak a  munkavállalóknak a  társaság ellenőrzésében való részvételére vonatkozó rendelkezései nem 
alkalmazhatók.”

 (5) Az  Eurt.tv. 15.  § (4)  bekezdésében a „pedig a  Gt. rendelkezéseit” szövegrész helyébe a „pedig a  Ptk. gazdasági 
társaságokra vonatkozó rendelkezéseit” szöveg lép.

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

110. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közigazgatási hatóság nem jogszabályszerű eljárása következtében személyiségi jogában megsértett jogalany 
számára sérelemdíjat fizet.”
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 (2) A Ket. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hatóság – tekintet nélkül a  joghatóságára, valamint a  hatáskörére és az  illetékességére – hivatalból köteles 
megtenni azt az  ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a  késedelem elháríthatatlan kárral, a  személyiségi 
jogok elháríthatatlan sérelmével vagy elháríthatatlan veszéllyel járna.”

 (3) A Ket. a következő alcímmel és 40/B. §-sal egészül ki:
„A támogató
40/B. § (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti támogató kirendelése esetén a támogató
a) a támogatott személlyel egyidejűleg az eljárás során valamennyi eljárási cselekménynél – ideértve a nyilvánosság 
kizárásával megtartott tárgyalást is – jelen lehet, távolléte azonban az eljárási cselekmény teljesítésének, valamint 
az eljárás folytatásának nem akadálya,
b) a  nyilatkozat, adatszolgáltatás megtételének elősegítése érdekében a  támogatott személlyel – az  eljárási 
cselekmény rendjét meg nem zavaró módon – egyeztethet.
(2) A támogató a támogatói jogosultságát a gyámhatóság által kiadott kirendelő határozattal vagy tanúsítvánnyal 
igazolja. A  gyámhatóság határozatát vagy tanúsítványát az  első olyan eljárási cselekménynél kell a  hatóságnak 
bemutatni, amelyen a támogatott személy a támogatóval együtt vesz részt.
(3) A támogató az általa támogatott személy helyett nyilatkozattételre nem jogosult.
(4) A támogatónak az eljárási cselekményen való részvételéről a támogatott személy gondoskodik, a hatóság ezzel 
kapcsolatos intézkedést nem tesz.
(5) Ha a  hatóság a  támogató és a  támogatott személy között érdekellentétet észlel, erről a  támogatott 
tájékoztatásával egyidejűleg haladéktalanul értesíti a gyámhatóságot.
(6) Az eljárásban támogatóként nem vehet részt az a személy,
a) aki ellenérdekű ügyfél vagy annak képviselője, támogatója,
b) aki az eljárásban mint a hatóság képviselője, szakértő, tolmács, hatósági tanú vagy hatósági közvetítő részt vesz.
(7) Az  eljárás egyéb résztvevőjére vonatkozó szabályokat – az  e  törvényben foglalt eltérésekkel – a  támogatóra is 
alkalmazni kell.
(8) Az eljárás során a támogatóval kapcsolatban felmerült költségeket a támogatott előlegezi és viseli.”

 (4) A Ket. 101. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha)
„c) a  végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral vagy a  személyiségi jogok jelentős sérelmével 
járna,”

 (5) A Ket. 112. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha az újonnan ismertté vált tények alapján a jogerős határozatban megállapított kötelezettség elrendelésének 
– részben vagy egészben – nem lett volna helye, az újrafelvételi eljárásban intézkedni kell a kérelem benyújtásáig, 
illetve a  végrehajtás felfüggesztéséig történt teljesítéssel (végrehajtással) kialakult helyzet rendezéséről, 
a kötelezettnek alaptalanul okozott joghátrány megszüntetéséről, az okozott kár és eljárási költség megtérítéséről, 
valamint a személyiségi jogsértés miatt járó sérelemdíj megfizetéséről.”

 (6) A Ket. 170. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„170.  § Ha az  ügyfél a  jogerős vagy végrehajtható közigazgatási határozatban megállapított tilalmat vagy 
kötelezettséget oly módon szegi meg, hogy magatartása az  e  törvény alapján kiszabott eljárási bírságon túl 
közigazgatási anyagi jogszabályban megállapított bírságot, illetve szabálysértési, büntetőjogi vagy kártérítési 
felelősséget von maga után, vagy sérelemdíj iránti igényt alapoz meg, az  e  törvény szerinti eljárási bírság 
megfizetése nem mentesíti őt magatartásának egyéb jogkövetkezményei alól.”

 (7) A Ket. 172. § p) és q) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő r)–t) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„p) korlátozottan cselekvőképes személy: olyan cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, 
akinek a  polgári jog szabályai szerinti cselekvőképessége az  eljárásra, az  eljárás tárgyára, illetve egyes eljárási 
cselekményekre kiterjedő hatállyal korlátozva van, valamint az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és 
nem cselekvőképtelen,
q) kiskorú személy: a Polgári Törvénykönyv szerinti kiskorú személy,
r) cselekvőképtelen személy: a Polgári Törvénykönyv szerinti cselekvőképtelen személy,
s) cselekvőképes személy: a Polgári Törvénykönyv szerinti cselekvőképes személy, valamint olyan cselekvőképességében 
részlegesen korlátozott nagykorú, akinek a  polgári jog szabályai szerinti cselekvőképessége az  eljárásra, az  eljárás 
tárgyára, illetve az egyes eljárási cselekményekre kiterjedő hatállyal nincs korlátozva,
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t) elektronikus tájékoztatás: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint 
nyújtott elektronikus közzététel.”

 (8) A Ket.
a) 15. § (7) bekezdésében „a polgári jog szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik” szövegrész helyébe 

a „cselekvőképesnek minősül” szöveg,
b) 39/A.  § (1)  bekezdésében a  „szemletárgy birtokosa és a  hivatalbóli eljárást kezdeményező személy” 

szövegrész helyébe a „szemletárgy birtokosa, a  támogató és a  hivatalbóli eljárást kezdeményező személy” 
szöveg,

c) 42. § (1) bekezdésében a „szemletárgy birtokosa” szövegrész helyébe a „szemletárgy birtokosa és a támogató” 
szöveg

lép.

111. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

111. §  Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005.  évi XLVII.  törvény 3.  § (3)  bekezdés e)  pontjában 
a „cselekvőképes, és nem áll” szövegrész helyébe a „nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, támogatott 
döntéshozatal és” szöveg lép.

112. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

112. § (1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
1/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(bíró hozza meg a következő határozatokat:)
„b) az egyéni cég, a közkereseti társaság, a betéti társaság, – e  törvényben meghatározott esetekben – a korlátolt 
felelősségű társaság, valamint a  45.  § (2)  bekezdésében szabályozott hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli 
elutasító végzés kivételével a változásbejegyzési eljárásban hozott határozatok;”

 (2) A Ctv. 1/A. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(bíró hozza meg a következő határozatokat:)
„f ) törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés, ha a kérelmező a cég cégjegyzékébe bejegyzett személy 
vagy szervezet;”

 (3) A Ctv. 1/A. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(bíró hozza meg a következő határozatokat:)
„h) a  cég törlésére és a  tag, vezető tisztségviselő eltiltására vonatkozó határozat, ha a  cég törlésére a  62.  § 
(2) bekezdés a) pontja alapján kerül sor és a felszámolási eljárást kényszertörlési eljárás előzte meg;”

 (4) A Ctv. 1/A. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(bíró hozza meg a következő határozatokat:)
„j) a kényszertörlési eljárásban a 118. § szerinti határozatok;”

 (5) A Ctv. I. Fejezete a következő 6–8. címmel egészül ki:
„6. CÍM 
SZERZŐDÉSMINTA
9/A.  § Jogszabályban meghatározott cég létesítő okirata szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. 
Ebben az esetben a létesítő okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkotják. 
A szerződésmintával készült létesítő okiratra egyebekben a létesítő okiratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
7. CÍM 
TAG, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ELTILTÁSA
9/B. § (1) A cégbíróság eltiltja azt a személyt,
a) akinek felelősségét a  felszámolási vagy kényszertörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért 
a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
c) akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti 
fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.



88910 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

(2) Az (1) bekezdés szerinti személy nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági 
társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője (képviselője).
(3) E  § alkalmazásában eredménytelennek minősül a  végrehajtás, ha a  bírósági végrehajtásról szóló törvényben 
meghatározott végrehajtói letiltás, illetve hatósági átutalási megbízás nem vezet eredményre és az adósnak nincs 
a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján lefoglalható vagyontárgya.
(4) A  cégbíróság a  végrehajtó, illetve a  végrehajtást foganatosító egyéb hatóság (bíróság) elektronikus értesítése, 
illetve elektronikusan megküldött foglalási jegyzőkönyv alapján hivatalból meghozott végzésével eltiltja az érintett 
személyt.
9/C.  § Ha a  cég cégjegyzékből történő törlésére kényszertörlési eljárásban kerül sor, a  cégbíróság – e  törvényben 
meghatározott kivétellel – eltiltja azt a  személyt, aki a  kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában vagy 
az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági 
társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt. Az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem 
szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, 
egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője. E § szerinti szabályt kell megfelelően alkalmazni, 
ha a cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást 
kényszertörlési eljárás előzte meg.
9/D.  § (1) Az  eltiltás időbeli hatálya az  eltiltást kimondó határozat jogerőre emelkedése napjától számított öt év. 
A  9/B.  § (1)  bekezdésében és a  9/C.  §-ban érintett cég cégjegyzék adatai között az  eltiltásra vonatkozó tényeket 
a  jogerőre emelkedés napjától kell feltüntetni. Ha ugyanazon személyt több cég vonatkozásában is eltiltják, 
az eltiltás időbeli hatálya az utolsó eltiltás kezdő időpontjához igazodik.
(2) Az eltiltás hatálya alatt az eltiltás kezdetének napján már fennálló tagsági befolyás mértéke vagyoni szolgáltatás 
ellenében történő átruházással, ajándékozással nem növelhető – kivéve ha az  így létrejövő befolyás nem éri el 
a többségi befolyás mértékét –, tilalom alá eső befolyás újonnan nem szerezhető.
(3) Vezető tisztségviselő eltiltása esetén, ha a vezető tisztségviselő az eltiltást kimondó határozat meghozatalának 
a napján a 9/B. § (1) bekezdésében és a 9/C. §-ban érintett cég bejegyzett képviselője, a cégbíróság – az eltiltásra 
vonatkozató tények feltüntetése mellett – a vezető tisztségviselőt egyben törli a cégjegyzékből.
(4) Az eltiltás hatálya alatt álló vezető tisztségviselőt a cégbíróság automatikus végzéssel törli mindazon cég fennálló 
cégjegyzék adatai közül, ahol mint vezető tisztségviselő szerepel. Az  eltiltás tényének, kezdetének és végének 
cégjegyzékbe történő bejegyzésére ebben az esetben már nem kerül sor. Ha a további érintett cég székhelye más 
cégbíróság illetékességi területén van, a  cégbíróság elektronikus úton hívja fel az  illetékes cégbíróságot a  vezető 
tisztségviselő automatikus végzéssel történő törlésére. A  vezető tisztségviselő e  bekezdés szerinti törlésével 
szemben fellebbezésnek és felülvizsgálatnak van helye.
(5) Ha a vezető tisztségviselő cégjegyzékből való törlésével a cégjegyzékbe bejegyzett vezető tisztségviselők száma 
az  adott cégformára vonatkozó szabályok szerint előírt mérték alá csökken vagy a  cégnek nem marad vezető 
tisztségviselője, a  cégbíróság a  törléssel egyidejűleg felhívja a  céget, hogy hatvan napon belül jelentse be az  új 
vezető tisztségviselő személyét. Ha a  cég ennek nem tesz eleget, a  cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást 
hivatalból folytat le azzal, hogy a 80. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetés alkalmazására nem kerül sor.
(6) Ha a  9/B.  § alapján olyan személy eltiltását kell feltüntetni a  cégnyilvántartásban, aki ugyanazon cég 
vonatkozásában már eltiltás hatálya alatt áll, a  cégbíróság az  újabb eltiltás cégjegyzékbe történő bejegyzését 
mellőzi.
(7) Az  eltiltásra vonatkozó tények feltüntetésének nem akadálya, hogy az  érintett cég vagy az  eltiltással érintett 
személy a cégjegyzékből az eltiltást megelőzően törlésre került.
(8) E cím alkalmazásában vezető tisztségviselő alatt a cég által megválasztott végelszámolót is érteni kell.
9/E.  § (1) Ha a  bűnügyi nyilvántartási rendszer adataival való 22/A.  § szerinti összevetést követő törvényességi 
felügyeleti eljárásban a  cég képviselőjének törlésére a  vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltás, mint kizáró ok 
miatt kerül sor, a cégbíróság a törléssel egyidejűleg a cégjegyzékben feltünteti az eltiltás tényét, továbbá a bűnügyi 
nyilvántartás adatai alapján az eltiltás kezdetét és végét.
(2) A cégbíróság az (1) bekezdés szerinti esetben is alkalmazza a 9/D. § (4)–(8) bekezdésében foglaltakat.
8. CÍM 
NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG
9/F. § (1) A gazdasági társaság nonprofit jellegét a cégnévben a társasági forma megjelölésénél fel kell tüntetni.
(2) Az  a  gazdasági társaság minősül nonprofit gazdasági társaságnak és cégnevében az  a  gazdasági társaság 
tüntetheti fel a nonprofit jelleget, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy a gazdasági társaság tevékenységéből 
származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
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(3) Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető. Nonprofit gazdasági 
társaság létrejöhet úgy is, hogy a  cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza 
a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést.
(4) A  nonprofit gazdasági társaság az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011.  évi CLXXV.  törvényben (a  továbbiakban: Civil tv.) meghatározottak 
szerint közhasznú jogállású is lehet. A  közhasznú szervezeti minőséget – a  társaság alapításakor vagy később – 
kérelemre a cégbíróság állapítja meg. A közhasznú szervezeti jelleget cégnevében a nonprofit gazdasági társaság 
feltüntetheti.
(5) A  nonprofit gazdasági társaság a  Civil tv. 32.  § (3)–(5)  bekezdésétől eltérően a  létrejöttét követően is 
kezdeményezheti közhasznú jogállásának megállapítását, amelyet a  cégbíróság – a  létesítő okiratban rögzített 
tartalmi követelmények elbírálását követően – nyilvántartásba vesz, ha
a) közszolgáltatási szerződést kötött és
b) magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.
(6) Ha a  közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a  társaság 
tagjai részére a  tartozások kiegyenlítése után csak a  megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb 
a  tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az  ezt meghaladó vagyont a  cégbíróság a  létesítő 
okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a  fennmaradt vagyon a  Nemzeti 
Együttműködési Alapot illeti.”

 (6) A Ctv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eltiltás hatálya alatt teljeskörűen nyilvánosak a 9/B–9/E. § alapján bejegyzett adatok. Az eltiltás hatályának 
megszűnését követően az eltiltás tényére, kezdetére és végére vonatkozó adatokat vissza nem állítható módon kell 
a cégjegyzékből véglegesen törölni.”

 (7) A Ctv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ingyenes céginformációként a  céginformációs szolgálat honlapján keresztül ismerhető meg valamely jogi 
személy vagy egyéb szervezet cégtulajdonosi minőségére, képviseleti jogosultságára vonatkozó vagy természetes 
személy tekintetében arra vonatkozó adat, hogy mely cégeknél lát el vezető tisztséget vagy felügyelőbizottsági 
tagságot.”

 (8) A Ctv. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  eltiltott személyekre vonatkozó adatok ingyenes céginformációként – külön jogszabályban meghatározott 
módon – keresőprogram segítségével, csoportosított lekérdezés útján ismerhetőek meg.”

 (9) A Ctv. 15. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  12.  § (5)  bekezdése a  céginformációs szolgálat által a  közfeladatot ellátó szervek részére biztosított 
céginformáció esetében is megfelelően irányadó.”

 (10) A Ctv. 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) és (3) bekezdés szerinti közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor.”

 (11) A Ctv. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  Ptk. rendelkezése vagy a  gazdasági társaság átalakulására vonatkozó törvény alapján a  gazdasági 
társaságnak a  Cégközlönyben közleményt kell közzétennie, a  cég választása szerint e  kötelezettségének a  cég 
honlapján való – e  törvény szerinti – közzététellel is eleget tehet. Ebben az  esetben a  honlapon való közzététel 
a  Cégközlönyben való közzétételnek minősül, és a  közzététel megtörténtének igazolásaként a  cég a  Cégközlöny 
lappéldányának csatolása helyett jogosult a  honlap közzététel céljára szolgáló helyének pontos megjelölését 
megadni.”

 (12) A Ctv. 22/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/A.  § (1) A  cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, 
vízgazdálkodási társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság, valamint egyesülés vezető tisztségviselője 
(cégvezetője), felügyelőbizottságának tagja vonatkozásában a  Ptk. Harmadik Könyvének Általános szabályaiban 
foglalt kizáró okok fennállásának ellenőrzése céljából a cégbíróság a bűnügyi nyilvántartási rendszer adataival való 
összevetést kezdeményez.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott összevetés kizárólag annak megállapítására irányulhat, hogy 
a  cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási 
társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság, valamint egyesülés vezető tisztségviselője (cégvezetője), 
felügyelőbizottságának tagja vonatkozásában bármely kizáró ok fennáll-e.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célból a cégbíróság a bűnügyi nyilvántartó szerv rendelkezésére bocsátja
a) a  cégnyilvántartásba bejegyzett valamennyi gazdasági társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, 
vízgazdálkodási társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság, valamint egyesülés vezető tisztségviselői 
(cégvezetői), felügyelőbizottságának tagjai azonosításához szükséges, rendelkezésére álló személyes adatokat,
b) a cégnyilvántartásba bejegyzett valamennyi cég főtevékenységét,
c) az a) és b) pontban meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat.
(4) Ha a bűnügyi nyilvántartó szerv azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés alapján rendelkezésére bocsátott adatok 
alapján a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási 
társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság, valamint egyesülés vezető tisztségviselője (cégvezetője), 
felügyelőbizottságának tagja vonatkozásában bármely kizáró ok fennáll, arról a  bűnügyi nyilvántartó szerv 
a törvényességi felügyeleti eljárás hivatalból történő lefolytatása érdekében haladéktalanul értesíti a cégbíróságot.”

 (13) A Ctv. 24. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza)
„m) a cég elektronikus kézbesítési címét.”

 (14) A Ctv. 24. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  cég felszámolás alatt áll, az  (1)  bekezdés h)  pontja szerinti adatok között a  felszámolóbiztos lakóhelye 
helyett a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő értesítési címe is feltüntethető.
(8) Az  (1)  bekezdés m)  pontja szerinti kézbesítési címen a  cég a  részére elektronikus úton megküldött hivatalos 
iratok átvételét biztosítja. A cégbíróság e címre a 39/A. § alkalmazásával kézbesít.”

 (15) A Ctv. 25. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(a cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza)
„v) azt a tényt, ha a cég tagja, képviseletére jogosult személy eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét.”

 (16) A Ctv. 30. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a tag felelőssége a cég tartozásaiért korlátozott és az egyes vagyoni hozzájárulások cégbejegyzést követő 
szolgáltatására lehetőség van, a  vagyoni hozzájárulás teljesítésének megtörténtét a  cég képviselője köteles 
a cégbíróságnak elektronikus úton bejelenteni.”

 (17) A Ctv. 31/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti változásbejegyzési eljárást fogalmazó vagy bírósági ügyintéző önállóan is lefolytathatja 
és a kérelmet elutasító végzés meghozatalára is önálló aláírási joggal jogosult.”

 (18) A Ctv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a cég alapításának bejegyzése iránti kérelméhez szerződésminta alapján készült létesítő okiratot csatolnak, 
a bejegyzési kérelemhez csatolt nyomtatványon ezt a körülményt fel kell tüntetni.”

 (19) A Ctv. 50. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  46.  § (1)  bekezdése szerinti eltiltási bejegyzésre vonatkozó elektronikus ellenőrzést a  cégbíróság abban 
az  esetben is lefolytatja, ha a  változásbejegyzési kérelem vagy annak melléklete alapján megállapítható, hogy 
a gazdasági társaság már bejegyzett tagja a társaságban további befolyást szerez vagy szerzett.”

 (20) A Ctv. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közkereseti társaság, a  betéti társaság, a  korlátolt felelősségű társaság és az  egyéni cég esetében 
a  változásbejegyzési kérelem – ideértve a  IV. Fejezet 14., 15. és 17. címe szerinti eljárást – érdemi vizsgálatát 
a  fogalmazó és bírósági ügyintéző is lefolytathatja, azonban a  változásbejegyzési kérelmet elutasító, valamint 
olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat. 
Korlátolt felelősségű társaság esetében e  szabály a  társaság jegyzett tőkéjének változására vonatkozó, továbbá 
olyan változásbejegyzési eljárására nem terjed ki, amelyben a csatolt létesítő okirat cégjegyzék adatot nem érintő 
módosítást tartalmaz.”

 (21) A Ctv. 50. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Változásbejegyzési kérelem esetén – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a  kérelem benyújtásának 
határideje a változás bekövetkezésétől számított harminc nap.”

 (22) A Ctv. 51. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti – kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli 
főtevénységének változása –, az  (1)  bekezdéstől eltérően nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, 
hanem a cég a  létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként 
köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég 
tevékenységét érintő változást is.”
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 (23) A Ctv. 53. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a  felszámolóbiztosra vonatkozó 
adatokat.”

 (24) A Ctv. 14. Címe a következő 54/A. §-sal egészül ki:
„54/A.  § (1) Az  54.  § (1)  bekezdésétől eltérően, ha a  céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárás van 
folyamatban, a  törvényességi felügyeleti eljárás jogerős megszüntetéséig az  áttétel nem rendelhető el, kivéve ha 
az új székhely bejegyzésével a törvényességi felügyeleti eljárás megszüntethető.
(2) Ha a törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja, a székhely változásának 
bejegyzésére irányuló kérelmet elutasítja.”

 (25) A Ctv. 57. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egyesülés és a szétválás bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha az állami adó- és vámhatóság – a cégbírósági 
elektronikus értesítést követő öt munkanapon belül – elektronikus úton arról tájékoztatja a  cégbíróságot, hogy 
az  érintett cégnél az  adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló, illetve ezzel összefüggő hatósági 
eljárás nincs folyamatban, vagy ilyen adóigazgatási eljárást nem kezdeményez. Amennyiben a tájékoztatás szerint 
a  cégnél eljárás van folyamatban, vagy az  állami adó- és vámhatóság ilyen eljárást kezdeményez, az  egyesülés 
és a  szétválás az  adóigazgatási eljárás jogerős befejezéséről szóló elektronikus tájékoztatást követően, ennek 
hiányában az (1) bekezdésben megállapított határidő kezdetétől számított 90. napon jegyezhető be.”

 (26) A Ctv. a következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.”

 (27) A Ctv. 62. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti felszámolási eljárást kényszertörlési eljárás előzte meg, a cégbíróság a cég 
törlésével egyidejűleg hivatalból meghozott végzéssel rendelkezik az eltiltásról, az eltiltás kezdetéről és végéről is.”

 (28) A Ctv. 68. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  cég bejegyzésére vonatkozó végzés teljes hatályon kívül helyezésének, illetve a  létesítő okirat 
érvénytelensége megállapításának csak a 69. § (2) bekezdésében foglalt érvénytelenségi ok fennállása esetén van 
helye. Ebben az esetben a bíróság a 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Más érvénytelenségi ok fennállása 
esetében a  bíróság ítéletében az  érvénytelenség megállapítása mellett a  végzést hatályában fenntartja és a  66.  § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint felhívja a cégbíróságot a szükséges intézkedések megtételére.”

 (29) A Ctv. 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Perindításnak valamennyi cégforma tekintetében csak a következő érvénytelenségi ok fennállása esetében van 
helye:
a) a létesítő okirat ügyvédi, illetve az alapító jogtanácsosa általi ellenjegyzésére vagy közjegyzői okiratba foglalására 
nem került sor;
b) a  létesítő okirat nem tartalmazza a  cég cégnevét, főtevékenységét, jegyzett tőkéjét, továbbá a  tag vagyoni 
hozzájárulása mértékét;
c) a cég tevékenységi köre jogszabályba ütközik;
d) a cég alapításában részt vevő valamennyi tag cselekvőképtelen volt vagy a cég alapításában részt vevők a tagok 
legkisebb számára vonatkozó törvényi előírásokat megsértették;
e) a  korlátolt felelősségű társaság és a  részvénytársaság esetében a  jegyzett tőke legkisebb összegére vonatkozó 
törvényi előírásokat megszegték.”

 (30) A Ctv. V. Fejezete a következő 6. Címmel egészül ki:
„6. CÍM 
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS A SZÖVETKEZET TAGJÁNAK KIZÁRÁSA IRÁNTI PER
71/A. § (1) A gazdasági társaság és a szövetkezet tagjának kizárása iránti perben a tárgyalást – ha egyéb intézkedésre 
nincs szükség – legkésőbb a  keresetlevélnek a  bírósághoz történő érkezésétől számított tizenötödik napra kell 
kitűzni.
(2) A  tag kizárása iránti kereset más keresettel nem kapcsolható össze, keresetváltoztatásnak, viszontkereset 
előterjesztésének nincs helye.
(3) A  kizárási perben szünetelésnek, felfüggesztésnek, bírósági meghagyás kibocsátásának nincs helye; a  felperes 
a keresettől a per bármely szakában alperesi hozzájárulás nélkül elállhat.
(4) A jogerős ítélet ellen felülvizsgálat és perújítás nem kezdeményezhető.
(5) Az  alperes tagsági jogait felfüggesztő bírósági határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a  bíróság azonban 
az ilyen végzést kérelemre maga is megváltoztathatja.
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(6) A  felperes a  perindítást elhatározó társasági, szövetkezeti határozatban foglaltakon kívül más kizárási okra 
a perben nem hivatkozhat.
(7) A perindítást elhatározó társasági, szövetkezeti határozat bírósági felülvizsgálata iránt külön per nem indítható, 
annak jogsértő voltára azonban a kizárási perben az alperes hivatkozhat.”

 (31) A Ctv. 72. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha e  fejezet szerinti eljárásban e  törvény alapján nem kizárólag bíró járhat el, ott fogalmazó vagy bírósági 
ügyintéző – önálló aláírási joggal – is eljárhat.”

 (32) A Ctv. a következő 72/A. és 72/B. §-sal egészül ki:
„72/A.  § (1) A  törvényességi felügyeleti eljárásban az  e  §-ban foglaltakkal összhangban megfelelően alkalmazni 
kell a Pp. 394/B. § (2), (6), (8) és (9) bekezdése, valamint 394/E. §-a szerinti elektronikus kommunikációra vonatkozó 
szabályait.
(2) A  törvényességi felügyeleti eljárás iránti elektronikus kérelmet, illetve a  törvényességi felügyeleti eljárás során 
benyújtandó egyéb beadványt, valamint azok mellékleteit (a  továbbiakban e  § alkalmazásában együttesen: 
kérelem) a céginformációs szolgálathoz kell megküldeni. A kérelem a kormányzati portálon keresztül is benyújtható. 
A kérelemhez elektronikus űrlapot kell mellékelni. A kérelem és az űrlap informatikai feltételeire – a (4) bekezdésben 
foglalt kivétellel – a cégbejegyzési eljárásban benyújtható okiratokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Ha a kérelmező cég, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.
(4) A (3) bekezdés szerinti cég, továbbá az elektronikus kapcsolattartást vállaló, a 77. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, 
cégnek nem minősülő kérelmező a  kérelmét legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített 
időbélyegzővel ellátva köteles benyújtani. Az elektronikus kapcsolattartásról a papír alapú kapcsolattartásra történő 
áttérést csak a 77. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, cégnek nem minősülő kérelmező kezdeményezheti.
(5) Ha a kérelmező vagy a cég, amellyel szemben a törvényességi felügyeleti eljárás folyik, jogi képviselővel jár el, 
kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. A  jogi képviselő eljárására a  36.  § (2)  bekezdése és a  37.  § 
megfelelően irányadó.
(6) A 77. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kérelmező elektronikus kapcsolattartása során a kérelmet szervezeti 
aláírásával és időbélyegzővel is elláthatja, egyéb esetben a  kérelmet minősített elektronikus aláírással és 
időbélyegzővel kell ellátni.
72/B.  § (1) A  céginformációs szolgálat a  38.  § megfelelő alkalmazásával az  elektronikus kérelmet informatikai és 
formai szempontból megvizsgálja és a  kérelem cégbírósághoz történő továbbításáról vagy a  kérelem hibájáról 
a benyújtót tájékoztatja.
(2) A  cégbíróság a  törvényességi felügyeleti eljárásban az  elektronikus úton kézbesítendő végzést a  36.  § 
(2) bekezdése szerinti elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el, és a 39/A. § szerint kézbesíti.
(3) Elektronikus kommunikáció esetén a  cégbíróság az  ügy valamennyi iratát elektronikus okirati formában 
tartja nyilván. A  papír alapú iratokat a  cégbíróság a  papír alapú cégiratok elektronikus okirati formában történő 
másolatkiadási eljárásának megfelelően [17. § (2) bekezdés] elektronikus okirattá alakítja és azt szervezeti aláírásával 
látja el. Ettől csak abban az  esetben lehet eltérni, ha az  okirat elektronikus okirattá történő átalakítása annak 
terjedelme vagy formája miatt aránytalan nehézséggel járna. A papír alapú iratra ebben az esetben az elektronikus 
aktában utalni kell.”

 (33) A Ctv. 72/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A cég a törvényességi felügyeleti eljárásban kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.”

 (34) A Ctv. 74. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha egyszerűsített eljárásban bejegyzett cég vonatkozásában azért indul törvényességi felügyeleti eljárás, 
mert a  bejegyzési kérelemben szereplő adat, amelynek bejegyzését az  adott cégformára vonatkozóan e  törvény 
előírja, illetve a  létesítő okirat, valamint a  bejegyzési kérelem alapjául szolgáló, a  3. számú mellékletben felsorolt, 
kötelezően, illetve szükség szerint csatolandó egyéb okirat súlyosan törvénysértő volt, a  cégbíróság a  jogi 
képviselővel szemben a 34. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.”

 (35) A Ctv. 80. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  kérelmet a  cég tagjai – jogszabályban biztosított – kisebbségvédelmi jogaik védelmében a  legfőbb 
szerv összehívásának kezdeményezése iránt nyújtják be, a  cégbíróság a  kérelem érkezésétől számított tizenöt 
munkanapon belül azt érdemben elbírálja. A kérelemnek helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs 
helye.”
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 (36) A Ctv. 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  cég megszűntnek nyilvánítására akár a  cégbíróság 80.  § (1)  bekezdése szerinti felhívásának, akár az  első 
intézkedésének eredménytelenségét követően is sor kerülhet, ha a  cégbíróság úgy ítéli meg, hogy a  törvényes 
működés helyreállítására elrendelhető további intézkedések nem vezetnének eredményre.”

 (37) A Ctv. 87. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E cím szerinti eljárásban a fogalmazó vagy a bírósági ügyintéző önállóan jár el.”

 (38) A Ctv. 88. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a cég képviseletére kizárólag olyan személy jogosult, akinek a kézbesítési megbízottját a cégbíróság törölte 
a cégjegyzékből, a cégbíróság a (3) bekezdésben foglalt intézkedés helyett megindítja az ismeretlen székhelyű cég 
megszüntetésére irányuló eljárást.”

 (39) A Ctv. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91. § (1) Ha az állami adóhatóság elektronikus úton a cég adószámának jogerős törlése miatt a cég megszűntnek 
nyilvánítására irányuló eljárást kezdeményez, a  cégbíróság hivatalból jár el, és a  céget – az  állami adóhatóság 
kezdeményezését követő húsz munkanapon belül – megszűntnek nyilvánítja.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott végzést a  cégbíróság a  Cégközlönyben közzéteszi azzal, hogy a  végzés 
ellen a  megjelenésétől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye. A  cégbíróság a  jogerős végzést 
a Cégközlönyben közzéteszi.
(3) A  cégbíróság az  e  § szerinti eljárását hivatalból megszünteti, ha tudomására jut, hogy az  állami adóhatóság 
az adószám törléséről szóló határozatát visszavonta, megsemmisítette vagy azt a bíróság hatályon kívül helyezte.
(4) E cím szerinti eljárásban a fogalmazó vagy a bírósági ügyintéző önállóan jár el.”

 (40) A Ctv. 98. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  cég legfőbb szerve – az  erre irányadó jogszabályok szerint – határozatot hoz a  cég jogutód nélküli 
megszűnéséről, illetve a  végelszámolás elrendeléséről. A  cég legfőbb szerve a  határozatában megállapítja 
a végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a cég vagyoni részesedésével 
működő jogalanyok, valamint a  részvételével működő alapítvány vagy egyesület sorsáról is. A  végelszámolás 
elrendelése és a végelszámoló megválasztása a létesítő okirat módosítását nem igényli.”

 (41) A Ctv. 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A végelszámoló személyére a cégformától függetlenül megfelelően alkalmazni kell a Ptk. Harmadik Könyvének 
a  vezető tisztségviselőre vonatkozó általános szabályait és a  gazdasági társaság társaságokra vonatkozó 
közös szabályait azzal, hogy végelszámolóvá jogi személy és olyan személy is kijelölhető, aki a  céggel azonos 
főtevékenységet folytató cégben vezető tisztségviselő.”

 (42) A Ctv. 101. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(a végelszámoló a  végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a  cégbíróságnak, 
amelyben fel kell tüntetni)
„e) a cég nevét (rövidített nevét) a végelszámolásra utaló toldattal.”

 (43) A Ctv. 112. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  végelszámoló a  társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles 
teljesíteni a  biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatokról. A  biztosítottak 2009. december 
31-éig fennállt jogviszonyáról szóló adatokat az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell megküldeni. 
Az  említett időpontot követő időszakra a  társadalombiztosítási kötelezettséggel járó kifizetésekről az  állami 
adóhatóság részére kell bevallást teljesíteni. A  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az  állami adóhatóság 
által –  az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről – kiadott igazolást a  végelszámoló köteles megküldeni 
a  bíróságnak. Ha a  biztosítottak jogviszonyára vonatkozó adatokat az  állami adóhatóság a  végelszámolással 
összefüggésben lefolytatott ellenőrzése során állapítja meg, az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló 
igazolás helyett az állami adóhatóság határozatát kell a végelszámolónak megküldenie a bíróság részére.”

 (44) A Ctv. VIII/A. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„vIII/a. Fejezet 
kényszertörlésI eljárás
1. CÍM 
A KÉNYSZERTÖRLÉS ELRENDELÉSE
116. § (1) A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha
a) a céget megszűntnek nyilvánítja,
b) a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be és törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő,
c) a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre, vagy
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d) a  cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs 
helye.
A kényszertörlési eljárás megindítását elrendelő végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak van helye.
(2) Nincs helye kényszertörlési eljárás elrendelésének a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés meghozatalát 
követően, valamint abban az  esetben, ha a  büntetőügyben eljáró bíróság vagy az  ügyész a  cégbíróságot 
arról értesíti, hogy a  céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor. Ha a  kényszertörlés 
elrendelésére a  fizetésképtelenséget megállapító végzés meghozatalát követően, de annak jogerőre emelkedését 
megelőzően került sor, a  felszámolást elrendelő bíróság elektronikus értesítése alapján a  kényszertörlési eljárás 
megszüntetésének van helye. Kényszertörlési eljárás alatt fizetésképtelenség megállapítása iránti eljárás 
– e törvényben foglalt kivétellel – nem kezdeményezhető.
(3) A  kényszertörlési eljárás során a  cég üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhet. A  cég képviselője 
a  kényszertörlési eljárás alatt e  fejezetben foglaltakkal összhangban a  hitelezői érdekek figyelembevételével 
járhat el, a  kényszertörlés kezdő időpontjától a  cég vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot – az  e  fejezetben 
foglaltak kivételével – nem tehet. A  kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően a  cég szervei nem 
hozhatnak a kényszertörlési eljárás céljával ellentétes döntéseket, a cég nem dönthet átalakulásáról, egyesüléséről, 
szétválásáról.
(4) A cégbíróság – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem dönthet a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről.
(5) Ha a kényszertörlési eljárás során felszámolási eljárást kell kezdeményezni, a felszámolás során egyezségkötésnek 
nincs helye és a felszámolási eljárás az adós cég teljesítésére tekintettel nem szüntethető meg.
(6) A  kényszertörlési eljárás nemperes eljárás, amelyre a  Pp. szabályait – ha e  fejezet másként nem rendelkezik – 
megfelelően alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye. A kényszertörlési eljárásban az iratok kézbesítésére 
a 72. § (6) bekezdését alkalmazni kell. Ha e fejezet 1–3. Címe szerinti eljárásban e törvény alapján nem kizárólag bíró 
járhat el, ott fogalmazó vagy bírósági ügyintéző is – önálló aláírási joggal – eljárhat. A cégbíróság a kényszertörlési 
eljárásban keletkezett iratokat elektronikusan tartja nyilván. Ennek során jogosult a  nem elektronikus irat 
elektronikus okirati formába történő alakítására. A 118. § szerinti jogerős végzéssel az eljárásban keletkezett iratok 
nyilvánossá válnak.
2. CÍM 
A KÉNYSZERTÖRLÉS LEFOLYTATÁSA, CÉGBÍRóSÁG ÁLTAL LEFOLYTATOTT VAGYONFELMÉRÉS
117. § (1) A kényszertörlési eljárás megindításáról szóló jogerős végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi. 
A  közzétételre a  Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor. A  kényszertörlés kezdő időpontja a  közzététel 
napja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti végzésben a cégbíróság felhívást tesz közzé arra vonatkozóan, hogy akinek
a) a céggel szemben követelése van – ideértve a számviteli törvény szerinti függő követelést is –,
b) tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárás van folyamatban,
c) a  cég tulajdonában lévő eszköz van a  birtokában, a  cég vagyontárgyára vonatkozó jog jogosultjaként van 
bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetően a  javára, illetve érdekében tény van feljegyezve, vagy a  cég 
vagyontárgyára tarthatna igényt,
d) tudomása van a  kényszertörlés közzétételének a  napját megelőző évben a  cég vagyonában bekövetkezett 
változásról, vagy
e) a céggel fennálló munkaviszonyon alapuló bérkövetelése vagy munkaviszonyból származó egyéb követelése van,
azt a közzétételt követő hatvan napon belül jelentse be a cégbíróságnak.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti közzététellel egyidejűleg a  cégbíróság megkeresi a  közhiteles vagy közérdekvédelmi 
célból vezetett nyilvántartást vezető szervezeteket annak megállapítására, hogy a  nyilvántartásukban 
a  kényszertörlés közzétételének napján vagy az  azt megelőző évben a  cég jog jogosultjaként van-e bejegyezve, 
a  javára, illetve érdekében tény van-e feljegyezve, vagy egyébként a  nyilvántartás a  cég vagyonára vonatkozó 
adatot tartalmaz-e. A cégbíróság így megkeresi különösen a gépjárműveket nyilvántartó hatóságot, a légi járművek 
és az  úszólétesítmények lajstromát, illetve nyilvántartását vezető szerveket, az  ingatlanügyi hatóságot, az  ingó 
jelzálogjogi nyilvántartást vezető szervezetet, a  bírósági végrehajtási ügyek központi nyilvántartását vezető 
végrehajtói kamarát.
(4) A cégbíróság megkeresi a pénzforgalmi szolgáltatókat, befektetési vállalkozókat és az árutőzsdei szolgáltatókat 
a cég vagyonára vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése érdekében.
(5) A  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatatást az  érintett szervezetek harminc napon belül és 
ellenszolgáltatás nélkül kötelesek teljesíteni. A  cégbíróság a  (3) és (4)  bekezdés szerinti megkereséseket, valamint 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 88917

az  érintett szervezetek az  adatszolgáltatást elektronikus úton, jogszabályban meghatározott formában és 
tartalommal küldik meg. Az elektronikus vagyonfelmérés részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.
(6) A cégbíróság a (3) bekezdés szerinti jogok, tények és adatok megismerése érdekében betekint a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba.
(7) Ha a  (2)  bekezdés szerinti bejelentés vagy a  cégbíróság által a  (3)–(6)  bekezdés szerint lefolytatott 
vagyonfelmérés (a  továbbiakban: vagyonfelmérés) alapján megállapítható, hogy a  cég vagyonnal rendelkezik, 
a közhiteles nyilvántartásokból beszerezhető, a vagyonelemekre vonatkozó okiratok beszerzése, valamint az egyes 
vagyonelemek értékének megállapítására adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt a  cégbíróság szükség szerint 
intézkedik.
117/A.  § (1) A  cégbíróság a  117.  § (1)  bekezdése szerinti közzététellel egyidejűleg felhívja az  elérhető vezető 
tisztségviselőt és tagokat a cég vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó információk közlésére. Gazdasági társaság 
esetében elegendő a  korlátlanul felelős tag vagy a  többségi befolyással rendelkező tag felhívása, feltéve hogy 
a cégnek van ilyen tagja. Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a cégbíróság a 98. § (5) bekezdése 
szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.
(2) A kényszertörlési eljárás során az elérhető vezető tisztségviselő köteles a kényszertörlési eljárást elrendelő végzés 
közzétételét követő húsz napon belül a  kényszertörlés alatt álló társasággal jogviszonyban álló munkavállalók 
részére a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjáig esedékes bért kifizetni.
(3) A  kényszertörlési eljárás során a  vezető tisztségviselő, ha a  kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg, 
a  volt végelszámoló köteles az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti adókötelezettségeket teljesíteni, valamint 
a  kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, számviteli beszámolót készíteni, majd azt 
a számviteli törvényben foglaltak szerint letétbe helyezni és közzétenni. E bekezdés szerinti számviteli beszámolót 
nem kell a jóváhagyásra jogosult testületnek elfogadnia. A vezető tisztségviselő, illetve a volt végelszámoló köteles 
– a  (4)  bekezdés szerinti esetben a  munkavállaló jogviszonyának megszűnésével összefüggő kötelezettségek 
kivételével – a jogutód nélküli megszűnéssel együttjáró kötelezettségek teljesítésére.
(4) Ha a  117.  § szerinti határidőben vagy a  kényszertörlési eljárás jogerős befejezése előtt a  117.  § (2)  bekezdés 
e)  pontjában foglalt okból munkavállalói bejelentés történik – feltéve hogy a  cég elleni felszámolási eljárás 
megindításának feltételei egyébként nem állnak fenn –, a  cégbíróság a  felszámolói névjegyzékből jelöli ki 
a  munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására és a  Bérgarancia 
Alapból igényelhető támogatással összefüggő feladatok ellátására jogosult személyt (a továbbiakban: Bérgarancia 
biztos). A  Bérgarancia biztost támogatásnak a  Bérgarancia Alapból történő igénylése vonatkozásában ugyanazok 
a  jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik, mint a  felszámolót a  felszámolási eljárás esetében. A  Bérgarancia 
biztos feladatára és felelősségére a  munkaviszony megszűnésével összefüggésben a  munka törvénykönyvének 
rendelkezései irányadók.
(5) A  Bérgarancia biztos köteles tájékoztatni a  cégbíróságot a  (4)  bekezdés szerinti feladatainak maradéktalan 
elvégzéséről. A  cégbíróság a  Bérgarancia biztos igazolt készkiadásait (ideértve a  számlában áthárított általános 
forgalmi adót is) legfeljebb 10 000 forint összeghatárig, továbbá 20 000 forint munkadíját és a  díjat terhelő 
általános forgalmi adót a  központi költségvetés terhére megfizeti. A  Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala 
(a  továbbiakban: Gazdasági Hivatal) minden negyedév utolsó munkanapján összesíti, és az  erről szóló kimutatást 
az  államháztartásért felelős miniszter részére megküldi, hogy a  tárgynegyedévben milyen pénzösszegre áll fenn 
a központi költségvetési fizetési kötelezettség. A kimutatás alapján az államháztartásért felelős miniszter a központi 
költségvetés terhére ezt az összeget elkülönített számlán a Gazdasági Hivatal rendelkezésére bocsátja. A Gazdasági 
Hivatal a  pénzösszeg beérkezését követő tizenöt napon belül teljesíti a  Bérgarancia biztos részére az  e  bekezdés 
alapján járó kifizetéseket. A  Gazdasági Hivatal központi költségvetéssel történő elszámolásának, valamint 
a pénzösszeg folyósításának részletes szabályait az államháztartásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
117/B.  § Ha a  kényszertörlési eljárást ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás előzte meg, 
a kényszertörlési eljárásban a 117/A. § (1) bekezdése szerinti felhívásra nem kerül sor, és a cégbíróság az elektronikus 
vagyonfelmérés során csak az ingatlanügyi hatóságot köteles megkeresni. A cégbíróságnak a bírósági végrehajtási 
ügyek központi nyilvántartását vezető végrehajtói kamarát csak abban az esetben kell megkeresnie, ha a cégjegyzék 
a cég elleni végrehajtásról bejegyzést tartalmaz.
3. CÍM 
A KÉNYSZERTÖRLÉS BEFEJEZÉSE
118. § (1) Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, valamint 
a cég vagyonával kapcsolatos bejelentés vagy adatszolgáltatás nem érkezett, a cégbíróság – a 62. § (4) bekezdése 
figyelembevételével – a céget – eltiltás mellőzése mellett – törli a cégjegyzékből.
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(2) Ha a  céggel szemben követelés bejelentésére került sor, azonban a  117.  § szerinti bejelentés, illetve 
a  vagyonfelmérés adatai alapján a  cég vagyontalan vagy a  vagyona előreláthatóan nem fedezi a  várható 
felszámolási költségeket, a cégbíróság – a 62. § (4) bekezdése figyelembevételével – a céget törli a cégjegyzékből 
és rendelkezik az eltiltásról. A cégbíróság végzésében feltünteti a 117. § szerint bejelentett követelések jogosultjait, 
valamint a  követelések és a  fellelhető vagyon összesített – valószínűsíthető – mértékét is. A  vezető tisztségviselő 
köteles gondoskodni a cég iratanyagának elhelyezéséről.
(3) Ha a  céggel szemben követelés bejelentésére került sor és a  117.  § szerinti bejelentés vagy a  vagyonfelmérés 
adatai alapján a cégbíróság megállapítja, hogy
a) a cég vagyona előreláthatóan fedezi a várható felszámolási költségeket, vagy
b) a  cég vagyona valószínűsíthetően fedezetelvonó ügylet miatt jelentősen csökkent vagy fedezetelvonó ügylet 
miatt nincs vagyona,
akkor a  cégbíróság a  kényszertörlési eljárást megszünteti, és kezdeményezi a  cég ellen felszámolási eljárás 
megindítását azzal, hogy a 117. § (7) bekezdése szerinti költségek viselésére a céget kötelezi.
(4) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazásában felszámolási költség a Cstv. 57. § (2) bekezdés f ) és g) pontjában, valamint 
a 117. § (7) bekezdésében meghatározott költségek. A (3) bekezdés b) pontja alkalmazásában fedezetelvonó ügylet 
megtörténtét valószínűsítheti a cégbíróság különösen, ha a 117. § szerinti bejelentés vagy a vagyonfelmérés adatai 
alapján megállapítható vagyonvesztés mértéke a  cég utolsó közzétett számviteli törvény szerinti beszámolójában 
kimutatott saját tőke összegének vagy a céggel szemben bejelentett követelések összegének legalább a felét eléri.
(5) A  cégbíróság – a  117.  § szerinti bejelentésre és a  vagyonfelmérés adataira tekintet nélkül – megszünteti 
a kényszertörlési eljárást és kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását, ha a cég bírósági peres vagy 
nemperes eljárásban félként vesz részt, feltéve hogy az eljárás a kényszertörlés elrendelését megelőzően indult.
(6) Ha a  céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, azonban a  cég fellelhető vagyonnal 
rendelkezik, a cégbíróság – eltiltás mellőzése mellett – a céget – a 62. § (4) bekezdése figyelembevételével – törli 
a cégjegyzékből, és rendelkezik a vagyonnak a tagok közötti felosztásáról a Cstv. 61. §-ában foglaltak alkalmazásával 
azzal, hogy a  117.  § (7)  bekezdése szerinti eljárással felmerült költségek viselésére a  tagokat egyetemlegesen 
kötelezi. Amennyiben azonban a  cég fellelhető vagyonának tulajdonjogával összefüggésben kétség merül fel, azt 
úgy kell tekinteni, mintha a céggel szemben követelés bejelentésére került volna sor.
(7) Az  (1), a  (2) és a  (6)  bekezdésben meghatározott végzést a  cégbíróság a  Cégközlönyben közzéteszi azzal, 
hogy a  cég törlésére vonatkozó rendelkezésével szemben a  végzés közzétételétől számított tizenöt napon belül 
fellebbezésnek van helye. A cég törlését elrendelő végzés jogerőre emelkedését a Cégközlönyben közzé kell tenni. 
Ha az  eljárás adatai alapján a  cég tagja, illetve vezető tisztségviselője elérhető, a  végzést a  cégbíróság részükre 
postai úton kézbesíti.
4. CÍM 
TAG, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE
118/A.  § (1) Ha a  korlátozott tagi felelősséggel működő céget a  cégbíróság kényszertörlési eljárásban törölte 
a  cégjegyzékből, a  cég – a  cég törlésének időpontjában a  cégjegyzékbe bejegyzett – volt tagja korlátlanul felel 
a cég hitelezőjének kielégítetlen követelése erejéig, ha a tag a korlátolt felelősségével visszaélt. Több tag felelőssége 
egyetemleges.
(2) Korlátozott felelősségükkel visszaéltek azok a  tagok, akik tartósan hátrányos üzletpolitikát folytattak, a  cég 
vagyonával sajátjukként rendelkeztek, továbbá azok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták vagy 
az  általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az  a  cég törvényes működésével nyilvánvalóan 
ellentétes.
(3) Ha a  korlátozott tagi felelősséggel működő céget a  cégbíróság a  kényszertörlési eljárásban törölte 
a  cégjegyzékből, az  a  volt tag, aki a  kényszertörlési eljárás megindulását megelőző három éven belül ruházta át 
részesedését, korlátlanul felel a  cég hitelezőjének kielégítetlen követelése erejéig, ha a  korlátolt felelősségével 
tagsági jogviszony alatt visszaélt vagy a  részesedésének átruházásakor rosszhiszemű volt. Mentesül a  tag 
a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezői érdekek figyelembevételével járt 
el. Több tag felelőssége egyetemleges.
118/B. § (1) Ha a cégbíróság a céget kényszertörlési eljárásban törölte a cégjegyzékből, a cég vezető tisztségviselője 
– ideértve a kényszertörlési eljárás előtt a cégjegyzékből törölt vezető tisztségviselőt is – az okozott hátrány erejéig 
felel a kielégítetlenül maradt hitelezői követelésekért, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését 
követően ügyvezetési feladatait nem a  hitelezői érdekek figyelembe vételével látta el, és ezáltal a  cég vagyona 
csökkent, illetve a hitelezők követeléseinek kielégítése meghiúsult. Több vezető tisztségviselő esetén felelősségük 
egyetemleges.
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(2) E  § alkalmazásában vezető tisztségviselő a  cég által megválasztott végelszámoló is. E  § alkalmazásában a  cég 
vezető tisztségviselőjének minősül az a személy is, aki a cég döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó 
befolyást gyakorolt.
(3) A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a cég vezetői előre látták 
vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a  cég nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a  vele szemben fennálló 
követeléseket.
(4) Mentesül a  felelősség alól a  vezető tisztségviselő, ha bizonyítja, hogy a  fizetésképtelenséggel fenyegető 
helyzet nem a  vezető tisztségviselői jogviszonya alatt vagy ügyvezetési tevékenysége miatt következett be, 
a  fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően pedig az  adott helyzetben az  ilyen tisztséget 
betöltő személytől elvárható valamennyi intézkedést megtette a  hitelezői veszteségek elkerülése, csökkentése, 
továbbá a  cég legfőbb szerve intézkedéseinek kezdeményezése érdekében. Ha a  vezető tisztségviselő 
a  kényszertörlés elrendelését megelőzően vagy a  kényszertörlési eljárás alatt nem tett eleget a  számviteli 
beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, vagy – végelszámolás esetén – nem teljesítette 
a  98.  §  (3)  bekezdés a), c) és d)  pontja szerinti kötelezettségét, a  hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell. 
A  hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell akkor is, ha a  kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg és 
a végelszámoló nem tett eleget a 104. § (3) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének.
118/C.  § (1) Hitelező az  a  személy, aki követelését a  kényszertörlési eljárásban a  117.  § (2)  bekezdése szerint 
bejelentette és követelése jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton, más végrehajtható okiraton 
alapul vagy nem vitatott vagy elismert, pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelés.
(2) A  hitelező a  keresetét a  cég törlését elrendelő jogerős határozat Cégközlönyben való közzétételét követő 
kilencven napos jogvesztő határidőn belül a  cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes törvényszéken 
terjesztheti elő.”

 (45) A Ctv. 119. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Vagyonrendezési eljárásnak van helye abban az esetben is, ha a korlátolt felelősségű társaságban üzletrésszel 
rendelkező tag jogutód nélkül úgy szűnt meg, hogy üzletrészéről nem rendelkeztek.”

 (46) A Ctv. 119. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az eljárást a törölt cég volt hitelezője, volt tagja, illetve az kérheti, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke 
fűződik, mivel az  általa megjelölt vagyontárgyra vonatkozóan követelése áll fenn. Az  (1a)  bekezdés szerinti 
esetben a vagyonrendezési eljárás lefolytatását az érintett korlátolt felelősségű társaság a tag megszűnéséről való 
tudomásszerzéstől számított egy hónapon belül köteles kezdeményezni. A kérelmezőnek meg kell jelölnie a törölt 
cég, valamint azon vagyontárgy azonosításához szükséges adatokat, amely vonatkozásában a  vagyonrendezési 
eljárás lefolytatását kéri, és csatolnia kell azokat az okiratokat, amelyekkel a vagyontárgy létét, tulajdoni helyzetének 
rendezetlenségét, illetve a  kérelmező követelésének fennállását valószínűsíti. A  kérelemhez csatolni kell 
a közzétételi költségtérítés megfizetésére vonatkozó igazolást is.”

 (47) A Ctv. IX. Fejezete a következő 5. Címmel egészül ki:
„5. CÍM 
MEGSZűNT KÜLFÖLDI TAG ÜZLETRÉSZÉRE VONATKOZó ELJÁRÁS
124/A. § (1) Ha a korlátolt felelősségű társaságban fennálló üzletrész olyan jogutód nélkül megszűnt tag tulajdonát 
képezte, amelynek székhelye a megszűnéskor nem Magyarországon volt és a megszüntetésre irányuló eljárást nem 
Magyarországon folytatták le, vagyonrendezési eljárás lefolytatására nem kerül sor.
(2) Az  érintett korlátolt felelősségű társaság a  megszűnt tag üzletrészére vonatkozó adatokról a  Cégközlönyben 
közleményt köteles közzétenni azzal, hogy akinek az  üzletrészre vonatkozóan igénye van, azt három hónapon 
belül jelentse be. Ha ilyen bejelentésre nem kerül sor, a  megszűnt tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni. 
Amennyiben az  igényt három hónapon túl jelentették be, a  társaságtól csak a  bevont üzletrész értékét lehet 
igényelni, a közzétételtől számított egyéves jogvesztő határidőn belül.”

 (48) A Ctv. 128. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)
„e) az e-közigazgatásért felelős miniszterrel és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 
biztosításáért felelős miniszterrel egyetértésben az elektronikus cégbejegyzési eljárásra, a törvényességi felügyeleti 
eljárás elektronikus kommunikációjára, a  szükséges űrlap formai és tartalmi elemeire, a  kényszertörlési eljárásban 
az elektronikus vagyonfelmérés tartalmi és informatikai követelményeire, valamint a cégnyilvántartásra,”
(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg.)

 (49) A Ctv. 128. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)
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„n) a szerződésminták alkalmazásának feltételeire, a szerződésminták tartalmi és formai követelményeire”
(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg.)

 (50) A Ctv. a következő 131/E. §-sal egészül ki:
„131/E.  § (1) E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013.  évi CCLII.  törvénnyel megállapított 9/B.  §–9/D.  § szerinti eltiltást a  cégbíróság abban 
az esetben alkalmazza, ha a 9/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás, illetve a kényszertörlési eljárás 2014. március 15-ét 
követően indult. E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel megállapított 118. § (1) és (7) bekezdésének az eltiltás mellőzésére 
vonatkozó rendelkezése az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandó.
(2) E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013.  évi CCLII.  törvénnyel megállapított 24.  § (1)  bekezdés m)  pontjában meghatározott adatot a  cég 
adatainak az m) pont hatálybalépését követő első változásakor köteles bejelenteni. Ha ezen cégadat bejelentésére 
a  cégnek a  Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntésével és a  szükség szerinti 
létesítő okirat-módosítással együtt kerül sor, a változásbejegyzési kérelmet ebben az esetben is illeték és közzétételi 
költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani.”

 (51) A Ctv. a következő 131/F. §-sal egészül ki:
„131/F. § (1) Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 
2013. évi CCLII. törvénynek a 72/A. és 72/B. §-t megállapító rendelkezései a 2014. július 1. napján folyamatban lévő 
törvényességi felügyeleti eljárásokban is megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy ha a kérelmező cég – és nem jogi 
képviselővel jár el –, elektronikus kommunikációra nem köteles.
(2) A  2014. július 1-jén folyamatban lévő kényszertörlési eljárásokban a  cégbíróság a  kényszertörlési eljárás 
lezárásáról szóló végzésében a  céggel szemben bejelentett követelések jogosultjait, valamint a  követelések és 
a fellelhető vagyon összesített – valószínűsíthető – mértékét is feltünteti.”

 (52) A Ctv. 132. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  törvény – végrehajtási rendeleteivel, valamint a  Ptk.-val és az  egyes jogi személyek átalakulásáról, 
egyesüléséről, szétválásáról szóló törvénnyel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  Szerződés 54.  cikke (3)  bekezdésének g)  pontja alapján a  részvénytársaságok szétválásáról szóló, 
1982. december 17-i 82/891/EGK tanácsi irányelv;
b) a  valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik 
tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről szóló, 1989.  december 
21-i 89/666/EGK tanácsi irányelv;
c) az  európai részvénytársaság statútumának a  munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló, 
2001. október 8-i 2001/86/EK tanácsi irányelv;
d) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;
e) 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 irányelv;
f ) a  társasági jog területén az  egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló, 2009. szeptember 16-i 
2009/102/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;
g) 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 irányelv;
h) a részvénytársaságok egyesüléséről szóló, 2011. április 5-i 2011/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
i) a  89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a  2005/56/EK és a  2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a  központi nyilvántartások, a  kereskedelmi nyilvántartások és a  cégjegyzékek összekapcsolása 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
j) 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 (átdolgozás) szóló, 2012. október 25-i 2012/30/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv.”

 (53) A Ctv. 1–3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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 (54) A Ctv.
 1. 1.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „gazdasági társaságokról szóló törvényben” szövegrész helyébe a „Polgári 

Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
 2. 1/A.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „cég átalakulásának” szövegrész helyébe a  „cég átalakulásának, 

egyesülésének, szétválásának (a továbbiakban együtt: átalakulás)” szöveg,
 3. 4. § (3) bekezdésében a „szervezetei útján többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik” szövegrész helyébe 

a „szervezetei útján a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkezik” szöveg,
 4. 8. § (1) bekezdésében az „A cég szervezeti képviseletére” szövegrész helyébe az „A cég képviseletére” szöveg, 

az „A szervezeti képviselet” szövegrész helyébe az „A képviselet” szöveg,
 5. 17. § (1) bekezdésében a „vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírással” szövegrész 

helyébe a „vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással” szöveg,
 6. 23/A. § (2) bekezdésében a „Törvényi szerződésminta” szövegrész helyébe a „Szerződésminta” szöveg,
 7. 25. § (1) bekezdés o) pontjában a „nonprofit gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „cég” szöveg,
 8. 26. § (2) bekezdésében a „korábbi képviseletre jogosultak törlését,” szövegrész helyébe a „korábbi képviseletre 

jogosultak törlésének mellőzése mellett” szöveg,
 9. 28. § (3) bekezdésében az „ügyvezető” szövegrész helyébe az „igazgató” szöveg,
10. 34. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
11. 36.  § (4a)  bekezdésében a  „tagok (részvényesek)” szövegrész helyébe a  „tagok (külföldi vállalkozás 

magyarországi fióktelepe és külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetében a külföldi 
vállalkozás)” szöveg,

12. 36. § (5) bekezdésében a „minősített elektronikus aláírás” szövegrész helyébe a „legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírás” szöveg,

13. 39.  § (1)  bekezdésében az „– a  44/A.  § (2)  bekezdés kivételével –” szövegrész helyébe az „– amennyiben 
adóregisztrációs eljárásra nincs szükség –” szöveg,

14. 44. § (2) bekezdésében az „a cég adószámát nem állapítja meg, a cégbíróság” szövegrész helyébe az „a cég 
adószámáról a cégbíróságot nem értesíti, a cégbíróság” szöveg,

15. 44. § (4) bekezdésében az „adószám megállapítását követően” szövegrész helyébe az „adóhatóságnak a cég 
adószámáról való értesítését követően” szöveg, a  „kell feltüntetni” szövegrész helyébe a  „kell feltüntetni, 
továbbá az adószámról való értesítéstől kezdődnek a kérelem elbírálására vonatkozó határidők” szöveg,

16. 46.  § (1)  bekezdésében az „e törvény 27.  § (1)  bekezdésének c)  pontja, 27.  § (2)  bekezdésének d)  pontja, 
27. § (3) bekezdésének d) pontja, 27. § (4) bekezdésének ad) alpontja 27. § (5) bekezdésének c) pontja vagy 
27. § (6) bekezdés c) pontja szerinti bejegyzést” szövegrész helyébe az „e törvény szerinti eltiltási bejegyzést” 
szöveg,

17. 46.  § (4)  bekezdésében az  „azonban legfeljebb negyvenöt nap lehet” szövegrész helyébe az  „azonban 
legfeljebb harminc nap lehet” szöveg,

18. 48. § (4) bekezdésében az „az adószám megállapításától számított egy munkaórán belül” szövegrész helyébe 
az „az adószámról való adóhatósági értesítéstől számított egy munkanapon belül” szöveg,

19. 48.  § (5)  bekezdésében az „e törvény 27.  § (1)  bekezdésének c)  pontja, a  27.  § (2)  bekezdésének d)  pontja, 
a 27. § (3) bekezdésének d) pontja, a 27. § (4) bekezdés a) pontjának ad) alpontja, a 27. § (6) bekezdésének 
c) pontja szerinti bejegyzést” szövegrész helyébe az „e törvény szerinti eltiltási bejegyzést” szöveg,

20. 48.  § (6)  bekezdés e)  pontjában az  „a 27.  § (1)  bekezdésének c)  pontja, a  27.  § (2)  bekezdésének 
d)  pontja, a  27.  § (3)  bekezdésének d)  pontja, a  27.  § (4)  bekezdés a)  pontjának ad)  alpontja, vagy 
a  27.  §  (6)  bekezdésének c)  pontja szerinti bejegyzést tartalmaz” szövegrész helyébe az „e törvény szerinti 
eltiltási bejegyzést tartalmaz, és annak alapján tagként, vezető tisztségviselőként való bejegyzésnek nincs 
helye” szöveg,

21. 50. § (2) bekezdésében az „ügyintézési határidők vonatkoznak” szövegrész helyébe az „ügyintézési határidők 
vonatkoznak azzal az  eltéréssel, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságra vonatkozó kérelem esetén 
a hiánypótlási határidő negyvenöt nap is lehet” szöveg,

22. 60. § (2) bekezdésében az „átalakulás (egyesülés) útján” szövegrész helyébe az „egyesüléssel” szöveg,
23. 61/B. § (2) bekezdésében a „15 millió forintot” szövegrész helyébe a „3 millió forintot” szöveg,
24. 61/B. § (3) bekezdésében a „hitelesített vagyonmérleg” szövegrész helyébe a „hitelesített számviteli törvény 

szerinti közbenső mérleg” szöveg,
25. 69.  § (4)  bekezdésében az „és ehhez kapcsolódóan végelszámolási eljárás vagy” szövegrész helyébe az „és 

ehhez kapcsolódóan kényszertörlési eljárás vagy” szöveg,
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26. 82.  § (2)  bekezdésében a „közeli hozzátartozója [Ptk. 685.  § b)  pont]” szövegrész helyébe az „a Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozója” szöveg,

27. VII. Fejezet 6. Címének címében a  „megszüntetésére” szövegrész helyébe a  „megszűntnek nyilvánítására” 
szöveg,

28. 101. § (1) bekezdés c) pontjában az „a megbízásából eljáró” szövegrész helyébe az „a végelszámolási feladatok 
ellátására kijelölt” szöveg,

29. 114. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és” szövegrész helyébe a „közkereseti 
társaság, a betéti társaság és az” szöveg,

30. 128.  § (2)  bekezdésében az „a 131/A.  § (7)  bekezdése” szövegrész helyébe az „a 117/A.  § (5)  bekezdése és 
a 131/A. § (7) bekezdése” szöveg,

31. 131/A.  § (6)  bekezdésében a „megfizetésére a  vezető tisztségviselőt” szövegrész helyébe a „megfizetésére 
a  volt vezető tisztségviselőt” szöveg, a „tagot a  vezető tisztségviselővel” szövegrész helyébe a „tagot a  volt 
vezető tisztségviselővel” szöveg, a „hogy a  vezető tisztségviselő” szövegrész helyébe a „hogy a  volt vezető 
tisztségviselő” szöveg,

32. 131/B. §-ában az „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.)” szövegrész helyébe az „a Civil tv.” szöveg

lép.
 (55) Hatályát veszti a Ctv.

 1. 1/A. § (2) bekezdés c) pontja és e) pontja,
 2. 1/A. § (2) bekezdés g) pontjában az „a cég működésének a felfüggesztése tárgyában” szövegrész,
 3. 7. § (4) bekezdésében az „A cég a használat jogszerűségéről nyilatkozni köteles.” szövegrész,
 4. 9. § (3) bekezdésében az „Az ügyvéd az aláírásminta elkészítése során a személyazonosságot az ügyvédekről 

szóló 1998. évi XI. törvény 27/B. § (1) bekezdésében foglalt módon köteles ellenőrizni.” szövegrész,
 5. 14. § (4) és (5) bekezdése,
 6. 24. § (1) bekezdés h) pontjában, 29. § (2) bekezdés i) pontjában és 101. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaság vagy” szövegrész,
 7. 26.  § (1)  bekezdés j)  pontjában, (6) és (7)  bekezdésében, 82.  § (2), (4) és (6)  bekezdésében, 100.  § 

(1) bekezdésében és 106. § (3) bekezdésében a „(részvényese)” szövegrész,
 8. 26. § (1) bekezdés m) pontjában a „(részvényesének)” szövegrész,
 9. 26. § (2) bekezdésében a „(név, székhely, lakóhely)” szövegrész,
10. 27. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 27. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, 

27.  § (4)  bekezdés b)  pont bc) és bd)  alpontjában, 27.  § (8)  bekezdés c)  pontjában, 27.  § (9)  bekezdés 
c)  pontjában, 28.  § (2)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság vagy” szövegrész,

11. 27. §
a) (1) bekezdés c) pontja,
b) (2) bekezdés d) pontja,
c) (3) bekezdés d) pontja,
d) (4) bekezdés a) pont ad) alpontja,
e) (5) bekezdés c) pontja,
f ) (6) bekezdés c) pontja,

12. 27.  § (8)  bekezdés c)  pontjában, 27.  § (9)  bekezdés c)  pontjában az „adóazonosító számát,” és a „születési 
idejét,” szövegrész,

13. 29. § (2) bekezdés e) pontjában az „adóazonosító számát,”, a „születési idejét,” és a „jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság vagy” szövegrész,

14. 31. § (2) bekezdésében, 83. § (1) bekezdésében és 103. § (1) bekezdésében a „(részvényesei)” szövegrész,
15. 33. § (2) bekezdésében a „szervezeti” szövegrész,
16. 48.  § (4)  bekezdésében az  „A kérelem elbírálására nyitva álló határidő számításának kezdő időpontja 

munkanapokon reggel 9 óra.” szövegrész,
17. 51. § (3) bekezdésében a „(részvényeseinek)” szövegrész,
18. 53. § (2) bekezdésében az „– illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül –” szövegrész,
19. 57. § (1) bekezdésében a „(cégformaváltás, egyesülés, szétválás)” szövegrész,
20. 61. § (2) bekezdésében a „(részvényesként)” szövegrész,
21. 81. § (1) bekezdés a) pontja,
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22. 81. § (5) bekezdésében az „a) és” szövegrész,
23. 81. § (6) bekezdése,
24. 86.  §-ában, 89.  §-ában, 108.  § (1)  bekezdésében, 111.  § (2)  bekezdésében, 112.  § (1)  bekezdésében, 122.  § 

(4) bekezdésében a „(részvényesek)” szövegrész,
25. 90. § (1) bekezdésében, 120. § (1) bekezdésében és 121. § (2) bekezdésében a „(részvényeseit)” szövegrész,
26. 99. § (2) bekezdésében a „vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész,
27. 2. számú melléklet I.5. pontjában, II.1. a) pont ac) alpontjában a „(részvényes)” szövegrész,
28. 4–10. számú melléklete.

113. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása

113. §  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását 
törvény rendeli el. A  köztestület a  tagságához, illetve a  tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy.
(2) Köztestület különösen a  Magyar Tudományos Akadémia, a  Magyar Művészeti Akadémia, a  gazdasági, illetve 
a szakmai kamara.
(3) Törvény meghatározhat olyan közfeladatot, amelyet a  köztestület köteles ellátni. A  köztestület a  közfeladat 
ellátásához szükséges – törvényben meghatározott – jogosítványokkal rendelkezik, és ezeket önigazgatása útján 
érvényesíti.
(4) Törvény előírhatja, hogy valamely közfeladatot kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott 
tevékenység csak köztestület tagjaként folytatható.
(5) A  köztestületre – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a  Polgári Törvénykönyvnek az  egyesületre vonatkozó 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

114. Az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény módosítása

114. § (1) Az  európai szövetkezetről szóló 2006.  évi LXIX.  törvény (a  továbbiakban: Euszövtv.) 6.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Tizenöt főnél kisebb létszámú európai szövetkezetben az  alapszabály az  igazgatóság helyett igazgató elnöki 
tisztséget rendszeresíthet. Az igazgató elnök az igazgatóság hatáskörében jár el.”

 (2) Az Euszövtv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az európai szövetkezet székhelyének egy másik tagállamba történő áthelyezését határozza el, a szövetkezet 
köteles – a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – azon hitelezőknek, akiknek a  szövetkezettel szemben 
fennálló követelései a  székhelyáthelyezésről hozott döntés közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik 
erejéig biztosítékot nyújtani, ha a székhelyáthelyezés a követelések kielégítését veszélyezteti.”

 (3) Az Euszövtv. 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Nem jogosult biztosítékra a  hitelező, ha már rendelkezik a  székhelyáthelyezéshez kapcsolódó kockázattal 
arányos biztosítékkal, vagy az európai szövetkezet székhelyáthelyezés utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére tekintettel 
a biztosítékadás indokolatlan.
(4) Az igazgatóság (igazgatótanács) a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül 
köteles határozni a  kérelem tárgyában, és – az  elutasítás esetén indokolással ellátott – határozatot a  hitelezőnek 
kézbesíteni. Az  elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az  érintett 
hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül az európai szövetkezet székhelye szerint illetékes 
cégbíróságtól kérheti.”

 (4) Az Euszövtv. a következő 55. §-sal egészül ki:
„55.  § E  törvény az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi CCLII.  törvénnyel megállapított rendelkezéseinek az európai szövetkezet a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 
CLXXVII. törvénynek a szövetkezetekre vonatkozó különös átmeneti rendelkezései szerint köteles megfelelni.”
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 (5) Az Euszövtv.
a) 1.  § (5)  bekezdésében a „szövetkezetekről szóló 2006.  évi X.  törvényt (a  továbbiakban: Sztv.), és az  Sztv. 

107. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott kormányrendeletet” szövegrész helyébe 
a „Polgári Törvénykönyvnek a szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseit” szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)” szövegrész 
helyébe a „Polgári Törvénykönyvnek a részvénytársaságokra vonatkozó rendelkezéseit” szöveg,

c) 6. § (3) és (4) bekezdésében az „ügyvezető” szövegrész helyébe az „igazgató” szöveg,
d) 8.  § (5)  bekezdés d)  pontjában a  „közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi 

IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozója” szöveg,

e) 8. § (5) bekezdés e) pontjában a „gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész helyébe a „jogi 
személyben” szöveg,

f ) 15. § (2) bekezdésében az „az Sztv. szabályait” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv szövetkezetekre 
vonatkozó rendelkezéseit” szöveg

lép.
 (6) Hatályát veszti az Euszövtv. 1. § (2) bekezdésében a „vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra” szövegrész.

115. A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 
módosítása

115. § (1) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bktv.) 
8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közvetítői eljárásban a  törvényes képviselő részvétele kötelező, ha a  sértett korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú vagy a személyes, illetve a vagyoni ügyei vitelében vagy a bíróság, hatóság előtti eljárás jogának gyakorlása 
vonatkozásában cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú. Ha a  sértett cselekvőképtelen, 
a  közvetítői eljárásban nem vehet részt, helyette törvényes képviselője jár el. Érdekellentét esetén a  Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.”

 (2) A Bktv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  sértett korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a  személyes, illetve a  vagyoni ügyei vitelében vagy 
a bíróság, hatóság előtti eljárás jogának gyakorlása vonatkozásában cselekvőképességében részlegesen korlátozott 
nagykorú, őt a  közvetítő meghallgatja, és a  terhelt a  nyilatkozatát ebben az  esetben is közvetlenül a  sértetthez 
intézi. A  korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a  személyes, illetve a  vagyoni ügyei vitelében vagy a  bíróság, 
hatóság előtti eljárás jogának gyakorlása vonatkozásában cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú 
sértett meghallgatásánál a törvényes képviselőnek jelen kell lennie.”

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

116. § (1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 24. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A kisajátítást kérő és a megbízásából eljáró személy részére az ingatlanügyi hatóság adatátviteli eszközzel vagy 
számítástechnikai adathordozón, az  ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
szerint, az ingatlan leíró adatain felül a kisajátítási eljáráshoz szükséges alábbi adatokat adhatja át:
a) a kisajátítással érintett ingatlan
aa) tulajdonosának neve, lakcíme (székhelye), tulajdoni hányada, a tulajdonszerzés jogcíme,
ab) tulajdoni lapján széljegyzett jogosultak adatai,
b) a  kisajátítással érintett ingatlanon fennálló egyéb jog jogosultjának neve, lakcíme (székhelye), a  jog 
megszerzésének jogcíme.”

 (2) A Kstv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kisajátítás előtt az ingatlanon előmunkálatot csak különösen indokolt esetekben, az ingatlan rendeltetésszerű 
használatát a  lehető legkevésbé korlátozva lehet végezni. Az  előmunkálatok célja a  kisajátítás előkészítése 
érdekében szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése lehet. Az  Aptv. szerinti gyorsforgalmi út építése, valamint 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősített beruházások esetében előmunkálatnak 
minősül a  lőszermentesítés és a  próbafeltárás, valamint a  megelőző régészeti feltárás is, amennyiben az  nem 
eredményezi az  ingatlan helyreállíthatatlan változását. Amennyiben az  ingatlan kisajátítására nem kerül sor, 
az előmunkálatok végzésére jogosult köteles az ingatlant a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni.”
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 (3) A Kstv. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Aptv. szerinti gyorsforgalmi út építése, valamint a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
ügynek minősített beruházások céljára történő kisajátításhoz szükséges előmunkálat esetén a  kisajátítást kérő 
önállóan is kérheti az előmunkálat engedélyezését.”

 (4) A Kstv.
a) 21. § (4) bekezdésében a „polgári törvénykönyv” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” szöveg,
b) 29/A.  § (2)  bekezdésében a  „Polgári Törvénykönyvről szóló törvénynek” szövegrész helyébe a  „Polgári 

Törvénykönyvnek” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a  Kstv. 25.  § (1)  bekezdésében a „– részleges kisajátítás esetén a  kisajátítási tervet is mellékelve –” 
szövegrész.

117. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény 
módosítása

117. §  A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény 6. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tanúsítvány kiadására vonatkozó cégbírósági eljárásra egyebekben a  Ctv. 46 és 47.  §-ában, valamint 57.  § 
(1a)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a  Ctv. 57.  § (1a)  bekezdése 
szerinti határidő letételét követő három munkanapon belül a  tanúsítványt – a  kérelem szerinti tartalommal – 
a cégbíróság vezetője köteles kiadni.”

118. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

118. § (1) Az  egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008.  évi XLV.  törvény (a  továbbiakban: Kjnptv.) a  következő 
alcímmel, valamint 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki:
„Hirdetményi kézbesítés
12/A.  § Ha a  kérelmező, illetve – azokban az  eljárásokban, melyekben a  kérelmezőnek ellenfelet kell megjelölnie 
– az  ellenfél képviselővel nem rendelkezik és tartózkodási helye ismeretlen, vagy olyan államban van, amely 
a  kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt, vagy ha a  kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, illetőleg ha 
a kézbesítés megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, a kézbesítést hirdetmény útján kell teljesíteni.
12/B.  § A  hirdetmény tartalma, közzététele, a  közzétételhez fűződő jogkövetkezmények beállása, továbbá 
a hirdetményi kézbesítésről az országos kamara által vezetett nyilvántartás tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 
2010. évi XXXVIII. törvény hirdetményre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

 (2) A Kjnptv. II. Fejezete a következő alcímmel és 36/H–36/K. §-sal egészül ki:
„A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásának vezetése
36/H.  § (1) A  Ptk. szerinti házassági és élettársi vagyonjogi szerződések (a  továbbiakban együtt: vagyonjogi 
szerződések) országos nyilvántartásában (a  továbbiakban ezen alcímben: nyilvántartás) szereplő adatok 
kezelésének célja, hogy megkönnyítse a vagyonjogi szerződések fennállásának bizonyítását.
(2) A nyilvántartásra szolgáló informatikai alkalmazást az országos kamara működteti.
(3) A nyilvántartást
a) a vagyonjogi szerződést közokiratba foglaló közjegyző,
b) a vagyonjogi szerződésnek a nyilvántartásba történő bejegyzése iránti, továbbá a szerződés megszüntetése vagy 
megszűnése tényének bejegyzése iránti eljárást lefolytató közjegyző,
(a továbbiakban együtt: közjegyző), valamint
c) az országos kamara
a nyilvántartás vezetésére és az  abból történő adatszolgáltatásra vonatkozó rendeletben meghatározott részletes 
szabályok szerint vezeti.
(4) A nyilvántartás – ellenkező bizonyításig – közhitelesen tanúsítja, hogy az abba bejegyzett vagyonjogi szerződés 
fennáll.
36/I. § (1) A vagyonjogi szerződésnek a nyilvántartásba történő bejegyzése iránti, továbbá a vagyonjogi szerződés 
módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése iránti kérelmet a  közjegyzőnél kell 
előterjeszteni. A  kérelemhez csatolni kell a  vagyonjogi szerződést, illetve az  annak módosításáról, törléséről, 
megszüntetéséről vagy megszűnéséről szóló okiratot.
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(2) A  kérelmet a  vagyonjogi szerződést megkötő felek személyesen – közösen – terjeszthetik elő. A  közjegyző 
a kérelmezők személyazonosságáról a közjegyzői okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával győződik meg.
(3) A közjegyző illetékességét a házastársak, illetve az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye 
megalapítja.
36/J.  § (1) Ha a  közjegyző vagyonjogi szerződést foglal közjegyzői okiratba, ennek tényét a  közjegyzői okirat 
elkészítésével egyidejűleg csak a  szerződést kötő felek közös kérelmére jegyzi be a  nyilvántartásba, a  jelen alcím 
szerinti eljárásban.
(2) A  közjegyző – alakszerű határozat hozatala és a  jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatás nélkül – bejegyzi 
a nyilvántartásba a vagyonjogi szerződés fennállásának tényét,
a) élettársi vagyonjogi szerződés esetén, ha
aa) az tartalmazza a szerződő feleknek a nyilvántartásban feltüntetendő adatait és
ab) az a törvényben meghatározott alaki szabályok szerint jött létre,
b) házassági vagyonjogi szerződés esetén, ha
ba) az megfelel az a) pontban foglalt feltételeknek,
bb) azt a szerződést kötő felek személyesen kötötték meg és
bc) a  tizennyolcadik életévét be nem töltött vagy a cselekvőképességében vagyoni jognyilatkozatok tekintetében 
részlegesen korlátozott nagykorú szerződő fél esetében azt a gyámhatóság jóváhagyta.
(3) A nyilvántartásba történő bejegyzés a jogorvoslat szempontjából a közjegyző határozatának minősül.
(4) A közjegyző a szerződő feleknek a bejegyzés tényéről a nyilvántartás adatait tartalmazó tanúsítványt állít ki.
36/K. § (1) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a vagyonjogi szerződés fennállásának tényét,
b) a szerződő felek
ba) családi és utónevét,
bb) születési családi és utónevét,
bc) születési helyét és idejét,
bd) anyjának születési családi és utónevét,
c) a  vagyonjogi szerződést tartalmazó közokirat ügyszámát és keltét, az  ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat 
keltét,
d) a közjegyző nevét, székhelyét és a bejegyzés ügyszámát, továbbá a bejegyzés időpontját,
e) a szerződés megszüntetése vagy megszűnése esetében ennek tényét és a bejegyző közjegyző nevét, székhelyét 
és a bejegyzés ügyszámát, továbbá a bejegyzés időpontját.
(2) A  nyilvántartás adatairól közigazgatási hatóság, közigazgatási szerv, bíróság, bírósági végrehajtó, ügyész, 
nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a  közjegyző tevékenységének 
szakmai felügyeletét ellátó szerv az országos kamarától közvetlen hozzáféréssel adatot igényelhet. Az adatigénylés 
megkezdésekor az  annak alapjául szolgáló eljárás tárgyát és ügyszámát, az  igényelt adat tekintetében 
az  adatigénylőt az  ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez 
az  adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az  adott személy beazonosításához szükséges 
valamennyi adatot elektronikus úton az országos kamara rendszere számára rendelkezésre kell bocsátani.
(3) A  vagyonjogi szerződés fennállásának tényére vonatkozóan a  nyilvántartásba bárki bármely közjegyzőnél díj 
megfizetése ellenében betekinthet és annak alapján saját céljára feljegyzést készíthet. A  betekintés a  vagyonjogi 
szerződést megkötő felek valamelyikének az  (1) bekezdés b) pontjában szereplő adatainak megadása és az ehhez 
fűződő jogi érdek igazolása alapján történhet. A jogi érdek igazolása során meg kell jelölni azt a jogügyletet, illetve 
egyéb okot, amely az  adatfelhasználás jogszerű célját és jogalapját megalapozza. A  lekérdezés eredményéről 
a  közjegyző – kérelemre – tanúsítványt állít ki. A  közjegyzői tanúsítvány a  lekérdezéstől függően valamennyi 
bejegyzést hitelesen igazolja.
(4) A  közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki a  nyilvántartásban szereplő személy számára a  nyilvántartásban 
szereplő adatainak igazolása céljából, illetve a nyilvántartásban nem szereplő személy számára annak igazolására, 
hogy a nyilvántartásban nem szerepel.
(5) A  vagyonjogi szerződés tartalmáról felvilágosítás csak valamelyik szerződő fél írásbeli felhatalmazása alapján 
adható.
(6) A nyilvántartásban szereplő adatok kezelésére szolgáló informatikai alkalmazás működtetője naplót készít
a) az informatikai alkalmazás üzembentartási idejéről,
b) a  nyilvántartásba történő bejegyzésről és törlésről a  bejegyzett vagy törölt adat, a  bejegyzés vagy törlés 
időpontja, valamint a bejegyzést vagy törlést végző feltüntetésével,
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c) a nyilvántartásból történő adatigénylés teljesítéséről, az adattovábbítás időpontjáról, az adatigénylő nevének és 
címének, valamint az adatigényléshez megadott és szolgáltatott adatoknak a megjelölésével,
d) a  naplóból történt adatszolgáltatásról, a  szolgáltatott adatok körének, a  betekintő nevének és címének, 
a betekintési jogalapnak, valamint az adatszolgáltatás időpontjának, továbbá az adatszolgáltatást végző azonosító 
adatainak feltüntetésével.
(7) Ha a  büntetőeljárásban eljáró bíróság, ügyész és nyomozó hatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá 
a  törvényben titkos információgyűjtésre felhatalmazott szerv adatigénylése azt – bűnüldözési, bűnmegelőzési 
vagy nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozással – kifejezetten tartalmazza, az országos kamara nem tájékoztathatja 
az érintettet az adattovábbításról.
(8) A  (6)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti adatokat azok keletkezésétől számított öt évig kell megőrizni. 
A nyilvántartás adatait az országos kamara a vagyonjogi szerződés bejegyzésének időpontjától számított 100 évig 
kezeli, ezt követően gondoskodik azok megsemmisítéséről.
(9) Az  országos kamarának biztosítania kell az  adatok megismeréséhez szükséges technikai eszközöket. A  napló 
adatait az országos kamara a (2) bekezdésnek megfelelően eljárva továbbítja.”

 (3) A Kjnptv. II. Fejezete a 36/K. §-t követően a következő alcímmel és 36/L–36/O. §-sal egészül ki:
„A közjegyző letéti eljárása
36/L. § (1) A közjegyző a letevő kérelmére, a Polgári Törvénykönyv szerinti közjegyzői letét útján történő teljesítése 
céljából letéti eljárást folytat le; a  közjegyzői letét a  bírósági letéttel azonos hatályú. Dematerializált értékpapír 
közjegyzői letét tárgya nem lehet.
(2) Ha a letét tárgya értékpapír vagy más okirat, azt a letéti kérelemhez mellékelni kell; a kérelmet személyesen kell 
előterjeszteni. A  közjegyző a  letéti tárgy nélkül benyújtott letéti kérelem átvételét megtagadja, amelyről végzést 
hoz, és azt a kérelmezőnek kézbesíti.
(3) A letéti kérelemben a letétbe helyezendő pénzösszeget forint pénznemben, összegszerűen kell meg jelölni és azt 
a kérelem előterjesztését követően – az eljárás költségeivel együtt – az országos kamara letéti számlájára forintban 
kell megfizetni.
(4) A  letétbe helyezendő pénzösszeg és a  letét után kamat nem jár. Ha az  eljárás költségeit a  kérelmező 
maradéktalanul nem fizette meg, a letétbe helyezendő pénzösszegből, illetve a letétből az levonható.
36/M. § (1) Az eljárásra az a közjegyző is illetékes, akinek illetékességi területén
a) a letét jogosultjának lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete van,
b) a letétbehelyezéssel teljesítendő kötelezettség keletkezett, vagy
c) a teljesítés helye van.
(2) Ha a  közjegyző a  letét elfogadása iránti kérelmet elutasítja, erről végzést hoz, és azt a  letéti kérelmet 
előterjesztőnek kézbesíti, a  végzés jogerőre emelkedését követően pedig intézkedik a  letétbe helyezni kívánt 
pénzösszeg visszafizetése iránt.
(3) A  közjegyző a  letét elfogadásáról külön végzést nem hoz, hanem a  letéti kérelmet „A közjegyző a  letétet 
elfogadta” záradékkal látja el.
(4) A  letét elfogadását megtagadó végzés jogerőre emelkedését követően a  közjegyző felhívja a  kérelmezőt, 
hogy a letenni kívánt tárgyat 30 napon belül vegye át; az átvétel elmulasztása esetén a közjegyző a letenni kívánt 
tárgyat – kivéve ha jogszabály a letét őrzésének megszüntetését írja elő – őrzésében tartja úgy, mintha azt letétként 
elfogadta volna.
36/N. § (1) A letevő a letétet mindaddig visszakövetelheti, amíg a közjegyző a jogosultat a letétbe helyezésről nem 
értesíti.
(2) A jogosult a letét kiadását az elévülési időn belül követelheti. A letevő az elévülést követően a letét visszaadását 
5 éven belül kérheti.
(3) A  letétbe helyezett pénzt vagy tárgyat, amíg a  letevő azzal rendelkezhet, a  letevő, egyébként pedig a  jogosult 
tartozása fejében lehet végrehajtás alá vonni. A letét végrehajtás alá vonása esetén – a fennálló követelése erejéig – 
mindenki mást megelőző kielégítési elsőbbség illeti meg a letéti eljárási költségeinek jogosultját.
36/O. § (1) A letét kiutalásáról végzéssel az a közjegyző dönt, aki a letét elfogadásáról határozott. A letét kiutalásának 
kérelemre, megkeresésre vagy hivatalból van helye; hivatalból akkor van helye a  letét kiutalásának, ha a  letéti 
kérelemben meghatározott őrzési idő eltelt.
(2) Ha a  teljesítési letét elhelyezésére azért kerül sor, mert a  jogosult személye vagy a  részesedés mértéke vitás, 
a  közjegyző felhívja az  igénylőként fellépő személyt, hogy jogosultságát jogerős vagy előzetesen végrehajtható 
bírósági, hatósági határozattal, személyazonosságát pedig az  annak igazolására szolgáló okmánnyal igazolja. 
Az igazolás megtörténtéig nem lehet kiutaló határozatot hozni.
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(3) A  letétet – a  letevő eltérő nyilatkozata vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak a  kiutaló végzés 
jogerőre emelkedése után lehet kiadni.
(4) A letét őrzésének megszüntetésére akkor kerül sor, ha a letét elfogadását megtagadó vagy a kiutalást elrendelő 
végzés jogerőre emelkedésétől számított öt éven belül a pénzt kiutalni nem lehet vagy a letéti tárgyat a letevő vagy 
a jogosult nem veszi át.”

 (4) A Kjnptv. 38. §-a a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)
„f ) rendeletben állapítsa meg a  házassági és élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásának 
vezetésére és az abból történő adatszolgáltatás módjára vonatkozó részletes szabályokat,
g) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a házassági és élettársi vagyonjogi 
szerződések elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésért az  országos kamarának fizetendő költségtérítés 
összegére és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat,
h) rendeletben állapítsa meg a  közjegyzői letét elfogadása iránti kérelem előterjesztésére és elbírálására, a  letét 
őrzésére és őrzésének megszüntetésére, a  letét kiutalására, valamint a  letéti őrzéssel kapcsolatos költségek 
megtérítésére vonatkozó részletes szabályokat.”

 (5) A  Kjnptv. 36.  § c)  pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 338/B.  § (7)  bekezdése” szövegrész helyébe 
a „Polgári Törvénykönyv 6:569. § (6) bekezdése” szöveg lép.

119. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

119. § (1) A  fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009.  évi L.  törvény (a  továbbiakban: Fmhtv.) 61.  §-a a  következő 
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E törvénynek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2014. március 15. napját követően indult ügyekben 
kell alkalmazni.”

 (2) Az Fmhtv.
a) 11.  § (3)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdés k)  pontjában és 54.  § (2)  bekezdésében a „vállalkozás és egyéb 

jogi személy” szövegrészek helyébe a „jogi személy, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint 
az egyéni cég” szöveg,

b) 24.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a  „20.  § (1)  bekezdésében foglaltakat” szövegrész helyébe a  „20.  § 
(1) bekezdésében foglaltakat, a meghatalmazásáról szóló nyilatkozatot,” szöveg,

c) 36. § (5) bekezdés c) pontjában a „vállalkozás vagy egyéb jogi személy” szövegrész helyébe a „jogi személy, 
a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe vagy az egyéni cég” szöveg,

d) 52.  § (3)  bekezdésében a  „valamint a  26.  § (1) és (2)  bekezdését” szövegrész helyébe az  „a 26.  § (1) és 
(2) bekezdését, valamint a 39. § (2), (3) és (5) bekezdését” szöveg

lép.

120. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 
módosítása

120. § (1) A  hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009.  évi LXXII.  törvény (a  továbbiakban: 
Tvtv.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) E  törvény alkalmazásában hozzátartozónak kell tekinteni a  Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozókat és 
hozzátartozókat, valamint a  volt házastársat, a  volt élettársat, a  bejegyzett élettársat, a  volt bejegyzett élettársat, 
a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat.”

 (2) A Tvtv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eljárás során a bíróság a felek személyes meghallgatását legalább egyszer köteles megkísérelni. A személyes 
meghallgatásra szóló idézés kézbesítése iránt a  bíróság – szükség esetén faxon vagy elektronikus úton – 
a rendőrséget is megkeresheti. Szabályszerű az idézés, ha a fél a meghallgatásról igazolhatóan értesült.”

 (3) A Tvtv. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakra a feleket a személyes meghallgatásra szóló idézésben figyelmeztetni kell.”

 (4) A Tvtv. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  személyes meghallgatáson a  bíróság – a  rendőrségi iratokban vagy a  kérelemben foglaltakra, így 
különösen a  hozzátartozók közötti erőszak módjára, rendszerességére, a  bántalmazott kiszolgáltatott helyzetére 
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figyelemmel  – a  bántalmazott és a  bántalmazó egymás jelenlétében való meghallgatását részben vagy teljes 
egészében mellőzheti. Indokolt esetben a bíróság gondoskodik annak megakadályozásáról is, hogy a bántalmazott 
és a  bántalmazó a  bíróság épületében személyesen találkozzon. A  határozat közlésére ez  esetben is a  16.  § 
(3) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.”

 (5) A Tvtv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A megelőző távoltartást a bíróság legfeljebb hatvan napra rendelheti el.
(2a) A  bíróság határozata előzetesen végrehajtható. A  bíróság határozatában arra is figyelmezteti a  bántalmazót, 
hogy a távoltartó határozat szabályainak megszegése elzárással is büntethető szabálysértést valósít meg.”

 (6) A Tvtv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bíróság a  határozatát a  meghallgatás alkalmával közli a  felekkel, azt nekik átadja. Ha a  meghallgatáson 
a  bántalmazó nem jelent meg, a  bíróság – szükség esetén faxon vagy elektronikus úton – a  rendőrség útján 
intézkedik a  kézbesítésről. A  rendőrség köteles a  határozat kézbesítéséről gondoskodni és a  kézbesítés 
megtörténtéről a bíróságot haladéktalanul tájékoztatni.”

 (7) A Tvtv. 16. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  bíróság határozata ellen a  közléstől számított három munkanapon belül van helye fellebbezésnek. 
A fellebbezést az arra jogosult a személyes meghallgatáson szóban is bejelentheti.
(8) Fellebbezés bejelentése esetében az  elsőfokú bíróság – ha a  fellebbezési határidő valamennyi fellebbezésre 
jogosultra letelt – az  iratokat haladéktalanul felterjeszti a  másodfokú bírósághoz. A  felek a  fellebbezésre 
észrevételeiket az  iratok felterjesztéséig az  elsőfokú bíróságnál, az  iratok felterjesztését követően a  másodfokú 
bíróságnál tehetik meg. Ha a fél a fellebbezésre vonatkozó észrevételét az iratok felterjesztését követően az elsőfokú 
bírósághoz nyújtja be, az elsőfokú bíróság azt haladéktalanul továbbítja a másodfokú bírósághoz.
(9) A  másodfokú bíróság a  fellebbezést az  iratok alapján 3 munkanapon belül bírálja el. Az  elsőfokú határozat 
hatályon kívül helyezésének a Pp. 252. § (2) és (3) bekezdése alapján nincs helye. A másodfokú bíróság határozatát 
a rendőrség útján közli a felekkel.”

 (8) A Tvtv.
a) 1.  § (4)  bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 12.  §-a 

szerinti” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott” szöveg,
b) 6.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 14.  § (1)  bekezdésében a „Ptk. 685.  § b)  pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozója és hozzátartozója” szövegrészek helyébe a „Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozója és 
hozzátartozója, valamint bejegyzett élettársa” szöveg

lép.

121. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

121. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 22. § (1) bekezdés 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az alapító okiratban meg kell határozni: )
„c) az egyéni cég főtevékenységét és valamennyi tevékenységét,”

 (2) Az Evectv.
a) 20. § (6) bekezdésében a „gazdasági társaságról szóló törvénynek a gazdasági társaságok közös szabályairól 

szóló rendelkezéseit, valamint a  Polgári Törvénykönyv (a  továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit” szövegrész 
helyébe a  „Polgári Törvénykönyv (a  továbbiakban: Ptk.) jogi személyre vonatkozó általános szabályait és 
a gazdasági társaságok közös szabályait” szöveg,

b) 29. §-ában a „gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe a „Ptk.-nak” szöveg,
c) 30. § (5) bekezdésében a „hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles” szövegrész helyébe a „hitelezői 

érdekeinek figyelembevételével köteles” szöveg,
d) 33. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg,
e) 34.  § (2)  bekezdésében az „a végelszámolás és” szövegrész helyébe az „a végelszámolás, kényszertörlés és” 

szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az Evectv. 20. § (7) bekezdése.
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122. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

122. § (1) A  hagyatéki eljárásról szóló 2010.  évi XXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Hetv.) 17.  §-a a  következő (5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) Az örökség visszautasításának jogáról való kifejezett lemondás a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőnél tett 
bejelentéssel történik.”

 (2) A Hetv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha végrendeletben vagy öröklési szerződésben az  örökhagyó alapítvány létrehozásáról rendelkezett, arról 
a közjegyző értesíti a bíróságot és a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezése szerint az alapítvány 
nyilvántartásba vétele iránt eljárni köteles személyt. Az  alapítvány nyilvántartásba vételéről a  bíróság kérelem 
nélkül, a  végrendelet tartalma alapján dönt. A  bíróság az  alapítvány nyilvántartásba történő bejegyzéséről vagy 
a bejegyzés megtagadásáról – a határozat jogerőre emelkedése után – értesíti a közjegyzőt is.”

 (3) A Hetv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gyámhatóság az  (1)  bekezdésben meghatározott esetekben gyámot, gondnokot, illetve eseti gyámot vagy 
eseti gondnokot rendel ki, és erről a közjegyzőt értesíti.”

 (4) A Hetv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  öröklésben méhmagzat vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy látszik 
érdekeltnek, a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során e személy törvényes képviselőjét, gyámját, ügygondnokát és 
a nevében eljáró eseti gyámot vagy eseti gondnokot, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó vagy az ügyben más 
okból eljárni nem tudó, törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező személy részére kirendelt 
ügygondnokot, eseti gyámot vagy eseti gondnokot meghallgatja.”

 (5) A Hetv. 32. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(ha a  hagyaték átadására még nem került sor, az  öröklésben érdekelt azonban valószínűsítette, hogy a  hagyatékhoz 
tartozó vagyontárgy veszélyben van, az  öröklésben érdekelt indokolt kérelmére – amíg a  leltárt meg nem küldte 
a közjegyzőnek, a jegyző, azt követően – a közjegyző végzésben biztosítási intézkedésként elrendelheti a leltárba felvett 
vagyonnak, a vagyon meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyaknak)
„c) birtokba adását (birtokban hagyását),”

 (6) A Hetv. 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Végrendeleti öröklés esetében az  (1)–(5)  bekezdésben foglaltakat csak akkor lehet alkalmazni, ha az  adott 
tevékenységet nem végrendeleti végrehajtó vagy a  Ptk. rendelkezése szerint az  alapítvány nyilvántartásba vétele 
iránt eljárni köteles személy látja el.”

 (7) A Hetv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki a  biztosítási intézkedéssel a  vagyon, a  vagyon meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyaknak 
a birtokosává vált, ideértve az e törvény szerinti közreműködőt is, az
a) e  tekintetben a  Ptk. jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó rendelkezései és az  intézkedést elrendelő utasításai 
szerint jár el,
b) annak hasznairól a  közjegyzőhöz számadást terjeszt elő; e  számadás helyességét az  öröklésben érdekeltek 
bírósági úton vitathatják.”

 (8) A Hetv. 49. §-át megelőző alcímcím helyébe a következő cím lép:
„Eseti gyám, eseti és ügygondnok”

 (9) A Hetv. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közjegyző ügygondnokot rendel ki vagy – ha az a leltározás során nem történt meg – a gyámhatóságot keresi 
meg eseti gyám vagy eseti gondnok kirendelése végett, ha
a) az  öröklésben érdekeltnek nincs törvényes képviselője és méhmagzat, cselekvőképességet érintő gondnokság 
alatt álló személy,
b) nincs meghatalmazottja vagy törvényes képviselője az  ismeretlen helyen tartózkodó, vagy ismert helyen 
tartózkodó, de visszatérésében gátolt öröklésben érdekeltnek, vagy
c) az öröklésben érdekelt törvényes képviselője jogszabály vagy a gyámhatóság rendelkezése folytán, érdekellentét 
vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el.”

 (10) A Hetv. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közjegyző a  szóbeli végrendelet tanúinak kihallgatásakor vagy a  szóbeli végrendelet kihirdetésekor 
jelen nem levő – korábban ismert vagy a  tanúk kihallgatásának következtében ismertté vált – örökösként 
érdekelteknek a tanúk előzetes nyilatkozatait, illetve a meghallgatásukról szóló tárgyalási jegyzőkönyvet megküldi. 
Ha ilyen érdekelt nem ismert, a  közjegyző az  örökhagyó szóbeli végrendeletét nyomban kihirdeti, ellenkező 
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esetben a  végrendelet kihirdetésére azt követően kerülhet sor, miután a  végrendelet lényeges tartalma a  tanúk 
meghallgatásakor jelen nem lévő érdekeltekkel is szabályszerűen közlésre került.”

 (11) A Hetv. 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján az  örökhagyó házastársa az  őt törvényes örökösként 
megillető haszonélvezeti jog (a  továbbiakban: özvegyi jog) megváltására igényt terjeszthet elő, a  közjegyző 
az özvegyi jog jogosultját és a törvényes állagörökösöket az özvegyi jog megváltásának lehetőségéről az idézésben 
tájékoztatja.”

 (12) A Hetv. 78. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a közjegyző az  előtte folyamatban levő hagyatéki eljárást végzéssel akkor is megszünteti, ha öröklési bizonyítvány 
kiadását nem kérték és)
„a) nem áll fenn, illetve megszűnik
aa) a 20. § (1) bekezdés b) pontjában, a 20. § (2) vagy (3) bekezdésében foglalt körülmény és a hagyatékban nincs 
a 20. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt vagyontárgy,
ab) az a körülmény, amelynek fennállása miatt a hagyaték leltározása e törvény alapján kötelező,”

 (13) A Hetv. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„80. § (1) Ha az öröklés feltételhez kötött, ezt – ha még nem következett be – a hagyaték átadásáról szóló végzésben 
fel kell tüntetni.
(2) Az elsősorban örökösnek nevezett személyként (a  továbbiakban: előörökös) történt öröklés esetén a hagyaték 
átadásáról szóló végzésben az  utóörökléssel érintett vagyontárgyra, vagyonrészre vagy vagyoni hányadra 
vonatkozóan fel kell tüntetni
a) az utóöröklési jogot és
b) az előörökös rendelkezési jogának a Ptk.-ban meghatározott korlátját.”

 (14) A Hetv. 81. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  leltárba felvett vagyonra, vagyonrészre vagy vagyontárgyra az  örökhagyó túlélő házastársa (volt 
házastársa) házastársi vagyonközösség jogcímén, vagy az örökhagyót túlélő élettársa (volt élettársa) az együttélés 
alatt keletkezett vagyonközösségből őt megillető részesedés jogcímén igényt tart és
a) az igényt tartó az egyetlen örökösként érdekelt, valamint az igény jogossága egyéb körülményekből valószínűnek 
mutatkozik,
b) igényét az örökösként érdekelt egyéb személy elismeri, vagy
c) arra az örökösként érdekelt felhívás ellenére sem nyilatkozik,
azt a  hagyatékból ki kell hagyni, egyben – az  a) és b)  pontban foglalt eset kivételével – külön végzésben meg 
kell állapítani, hogy az  a  házastársat (volt házastársat), illetve az  élettársat (volt élettársát) illeti; e  végzés jogerőre 
emelkedéséig a hagyatéki eljárást a vagyontárgy tekintetében fel kell függeszteni. Ha a vagyontárgy rendelkezési 
jogát közhiteles nyilvántartás tartalmazza, a  tulajdonjognak a  házastárs (volt házastárs), illetve az  élettárs (volt 
élettárs) javára történő bejegyzése iránt a  hagyatékátadó végzés megküldésével nyilvántartó hatóságot meg kell 
keresni.”

 (15) A Hetv. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89.  § Ha a  hagyatéki perben döntést hozó bíróság jogerős határozata az  ideiglenes hatályú hagyatékátadó 
végzéstől részben vagy egészben eltér, a  közjegyző az  ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzést a  bírósági 
határozattal érintett részében hatályon kívül helyezi és a  bírósági határozatnak megfelelő teljes hatályú 
hagyatékátadó végzést hoz, egyidejűleg az  ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés bírósági határozattal nem 
érintett részére vonatkozóan megállapítja annak teljes hatályúvá válását. Ha a bíróság az ideiglenes hagyatékátadó 
végzéssel érintett valamennyi igényt elbírálja, a  közjegyző – a  teljes hatályú hagyatékátadó végzés meghozatala 
helyett – a  hagyatéki eljárást befejező végzésében azt állapítja meg, hogy az  igények vonatkozásában a  bíróság 
határozata az irányadó.”

 (16) A Hetv. 90. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[kézbesítés útján kell közölni:
a) – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a hagyatékátadó végzést vagy az eljárást befejező egyéb végzést]
„ab) ha az érdekeltek között méhmagzat, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló vagy ismeretlen helyen 
tartózkodó személy van, akkor a gyámhatósággal;”

 (17) A Hetv. 91. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  teljes hatályú hagyatékátadó végzés utóöröklési jogot tartalmaz, akkor a  közjegyző a  Végrendeletek 
Országos Nyilvántartásába bejegyzi az  előörökös nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési 
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nevét, valamint az  utóöröklési jogot tartalmazó teljes hatályú hagyatékátadó végzés egyedi azonosításához 
szükséges adatokat.”

 (18) A Hetv. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  teljes hatályú hagyatékátadó végzés, az  ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válását 
megállapító végzés, valamint az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésének megállapítása után a végzés 
rendelkezéseinek megfelelően a  közjegyző intézkedik a  biztosítási intézkedés folytán hatósági, közjegyzői vagy 
bírósági letétben levő vagyontárgy kiutalása, valamint a  hagyatéki eljárás során korábban elrendelt biztosítási 
intézkedéssel birtokba adott (birtokban hagyott) vagyontárgynak a jogosult részére való átadása és a zár alá vétel 
megszüntetése iránt.”

 (19) A Hetv. 96. és 97. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„96.  § (1) Az  özvegyi jog megváltása iránti igénnyel kapcsolatos eljárás lefolytatására az  a  közjegyző illetékes, aki 
az örökhagyó hagyatéki eljárásának lefolytatására illetékes. Ha az özvegyi jog megváltása iránti igényt a hagyatéki 
tárgyalás berekesztéséig előterjesztik, az igényt a közjegyző a hagyatéki eljárásban bírálja el és a hagyatékot annak 
megfelelően adja át.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott időpont után előterjesztett igénnyel kapcsolatos eljárás lefolytatására 
–  a  97.  § (4)  bekezdésében meghatározott kivétellel – az  a  közjegyző illetékes, aki a  póthagyatéki eljárás 
lefolytatására illetékes; az  eljárás során a  póthagyatéki eljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelő 
alkalmazandóak. Ha az  eljárás során a  felek a  megváltásra vonatkozóan nem kötnek egyezséget, a  közjegyző 
az eljárást megszünteti; az igény ezt követően bírósági úton érvényesíthető.
(3) Az özvegyi jog megváltásának a póthagyatéki vagyonra nézve a póthagyatéki eljárásban is helye van.
97. § (1) Ha az  özvegyi jog megváltása iránt a  hagyatéki tárgyalás berekesztéséig igényt terjesztenek elő, arról 
a közjegyző dönt és a hagyatékot ennek megfelelően adja át; a 96. § (2) bekezdésében foglalt esetben a közjegyző 
a felek között létrejött egyezség jóváhagyásáról a 12. § szerint határoz.
(2) Az özvegyi jog megváltása iránt a hagyatéki tárgyalás berekesztéséig előterjesztett igény esetén, ha az örökösök 
között öröklési jogi vita nincs és a  hagyaték teljes hatályú átadásának van helye, a  közjegyző a  megváltás 
kérdésében külön végzéssel dönt. Ennek érdekében a  Pp. bizonyításra vonatkozó szabályai szerint bizonyítást 
folytathat le. A  közjegyző a  hagyatékot a  külön végzés végrehajthatóvá válása után – a  külön végzésben 
foglaltakra is figyelemmel – teljes hatállyal adja át. Ha a külön végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 
belül a  megváltás kérdésében egyik érdekelt sem érvényesíti igényét a  bíróság előtt, a  közjegyző külön végzése 
végrehajthatóvá válik, az ezt követően előterjesztett megváltás iránti igényt figyelmen kívül kell hagyni. A 30 napos 
perindítási határidő számítása, illetve a  közjegyző külön végzésének jogerőre emelkedése vagy megváltoztatása 
tekintetében a  külön törvényben meghatározott közvetítői eljárás megindításának, illetve eredményének 
jogkövetkezményeit (93. §) megfelelően alkalmazni kell.
(3) Ha az örökösök között öröklési jogi vita van, a közjegyző a hagyatékot az özvegyi joggal terhelten a törvényes 
öröklés általános rendje szerint ideiglenes hatállyal adja át az  örökösöknek. A  megváltáshoz fűződő jogait 
az  érdekelt a  114.  §-ban foglaltaknak megfelelően perrel érvényesítheti. Ha azonban 30 nap alatt igényét nem 
érvényesíti, a  megváltás iránti igényt figyelmen kívül kell hagyni. A  30 napos perindítási határidő számítása 
tekintetében a  külön törvényben meghatározott közvetítői eljárás (93.  §) megindításának jogkövetkezményeit 
megfelelően alkalmazni kell.
(4) Ha a  bíróság utóbb öröklési jogi vita felől dönt, és ez  a  megváltás alapjául szolgáló hagyaték megosztása 
tekintetében változást eredményezhet, az özvegyi jog megváltása iránti igény a bíróság előtt legkésőbb az elsőfokú 
határozat meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig előterjeszthető.”

 (20) A Hetv. a következő alcímmel és 101/A. §-sal egészül ki:
„Hagyatéki eljárás utóörökös-nevezés esetén
101/A. § (1) Az örökhagyó hagyatéki eljárását e törvény szabályai szerint kell lefolytatni akkor is, ha hagyatékában 
olyan vagyontárgy van, amelynek ő előörököse volt. Az  ilyen vagyontárgyat az  előörökös hagyatéki eljárásában 
az utóörököst nevező örökhagyó hagyatékaként kell átadni.
(2) Az  előörökös hagyatékát terhelő tartozások az  utóörökséget is terhelik, kivéve azokat, amelyek annak 
következtében keletkeztek, hogy az előörökös túllépte az előörökösként reá háramlott vagyonra vonatkozó – Ptk. 
szerinti – rendelkezési jogának korlátait.”

 (21) A Hetv. „Öröklési bizonyítvány” alcíme a következő 102/A. §-sal egészül ki:
„102/A.  § (1) Ha az  öröklési bizonyítvány kiállítása után hagyaték átadására kerül sor, a  közjegyző teljes hatályú 
hagyatékátadó végzésének, az  ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válását megállapító 
végzésének, valamint az ideiglenes hagyatékátadó végzéssel érintett valamennyi igénynek a bíróság általi elbírálása 
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folytán – a  teljes hatályú hagyatékátadó végzés meghozatala helyett – hozott a  hagyatéki eljárást befejező 
végzésének jogerőre emelkedésével az  öröklési bizonyítvány hatályát veszti; erre – ha a  közjegyzőnek az  öröklési 
bizonyítványról tudomása van – a végzésben utalni kell.
(2) Az  öröklési bizonyítvány hatályvesztése nem érinti a  közjegyzőnek az  öröklési bizonyítványhoz a  102.  § 
(5) bekezdése szerinti kötöttségét.”

 (22) A Hetv. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112.  § A  fellebbezési jogról előzetesen lemondani nem lehet. A  végzés közlése után sem mondhat le képviseltje 
nevében a fellebbezési jogról a természetes személy törvényes képviselője, valamint a gyám, az eseti gyám, az eseti 
és az ügygondnok.”

 (23) A Hetv. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114.  § Hagyatéki pert az  ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 
belül kell megindítani. A  per megindítását legkésőbb a  határidő elteltét követő 8. napig a  perre illetékes bíróság 
által érkeztetett keresetlevél bemutatásával vagy más, hitelt érdemlő módon a  közjegyzőnél igazolni kell. A  pert 
azzal szemben kell megindítani, akinek a  hagyatékból való részesülése az  öröklési jogi vagy másodlagos öröklési 
vita tárgya. Kizárólag fizetési meghagyással érvényesíthető követelés esetén a hagyatéki per megindítására a fizetési 
meghagyásos eljárás megindítására vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak.”

 (24) A Hetv. 119. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„e) az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a hagyatéki eljárásban kirendelt zár-, ügygondnok, eseti 
gyám és eseti gondnok díját, felszámítható költségeit, valamint ezek megfizetésének módját,”

 (25) A Hetv.
a) 20. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában és 24. § (1) bekezdés b) pontjában a „cselekvőképtelen, valamint 

korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló” szöveg,
b) 20.  § (3)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában, 24.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 33.  § a)  pontjában, 106.  § 

a)  pontjában és 111.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes” 
szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló” szöveg,

c) 29.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 116.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „cselekvőképtelen, korlátozottan 
cselekvőképes” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló” szöveg,

d) 32.  § (2)  bekezdésében a  „gazdasági társaságokról szóló törvényben vagy a  szövetkezetekről szóló 
törvényben” szövegrész helyébe a  „Ptk. gazdasági társaságokra és szövetkezetekre vonatkozó 
rendelkezéseiben” szöveg,

e) 75. §-ában a „közjegyzői díj” szövegrész helyébe a „közjegyzői díjazás” szöveg
lép.

 (26) Hatályát veszti a Hetv. 49. § (3) bekezdése.

123. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
módosítása

123. § (1) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 
4. § (3) bekezdésében a „személyhez fűződő” szövegrész helyébe a „személyiségi” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az Smtv.
a) 1. § 2., 6. és 9. pontjában az „ , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”,
b) 7. § (1) bekezdésében az „ , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságtól”
szövegrész.

124. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

124. §  A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010.  évi CLXXXII.  törvény 19.  §-ában a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi 
IV.  törvény 685.  § b)  pontjában” szövegrész helyébe a  „Polgári Törvénykönyvben közeli hozzátartozóként vagy 
hozzátartozóként” szöveg lép.
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125. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
módosítása

125. § (1) A  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Mttv.) 
187. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt – a jogsértés jellegétől függően – a jogsértés súlyára, a jogsértés 
ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott 
érdeksérelemre, az  érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a  jogsértéssel okozott 
kárra, személyiségi jogsérelemre és a  jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az  egyedi ügyben értékelhető 
egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg.”

 (2) Az Mttv.
a) 41.  § (3)  bekezdésében a  „természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet” szövegrész helyébe a „természetes személy és jogi személy” szöveg,
b) 68. § (2) bekezdésében a „vállalatban” szövegrész helyébe a „vállalkozásban” szöveg,
c) 90.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a  „gazdasági társaságokról szóló” szövegrész helyébe a  „Polgári 

Törvénykönyvnek a gazdasági társaságokra irányadó szabályai szerint” szöveg,
d) 90.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a  „gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe a  „Polgári 

Törvénykönyvnek a gazdasági társaságokra irányadó rendelkezései” szöveg,
e) 91. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvényben” 

szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvnek a gazdasági társaságokra irányadó rendelkezéseiben” szöveg,
f ) 98.  § (2)  bekezdésében a  „gazdasági társaságokról szóló törvénynek” szövegrész helyébe a  „Polgári 

Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseinek” szöveg,
g) 102.  § (1)  bekezdésében a  „gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe a  „Polgári 

Törvénykönyvnek a gazdasági társaságokról szóló vonatkozó rendelkezése” szöveg,
h) 105.  § (1)  bekezdés k)  pontjában a „gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe a „Polgári 

Törvénykönyvnek a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezése” szöveg,
i) 106.  § (8)  bekezdésében a  „gazdasági társaságokról szóló törvénynek” szövegrész helyébe a  „Polgári 

Törvénykönyvnek a gazdasági társaságokról szóló rendelkezései” szöveg,
j) 107.  § (2)  bekezdésében a  „gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe a  „Polgári 

Törvénykönyvnek a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések” szöveg,
k) 108. § (9) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság” szöveg,
l) 154.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „magánszeméllyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli 

szervezettel” szövegrész helyébe a „természetes személlyel vagy jogi személlyel” szöveg,
m) 203. § 32. pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az Mttv.
a) 136. § (6) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet,”,
b) 203. §

ba) 7. pontjában a „vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”,
bb) 8. és 10. pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy”,
bc) 20., 41. és 60. pontjában az „ , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”,
bd) 70. pontjában a „ , vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”

szövegrész.

126. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
módosítása

126. §  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 17. alcíme helyébe 
a következő alcím lép:
„17. Kártérítés és sérelemdíj
23. § (1) Ha az  adatkezelő az  érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az  adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
(2) Ha az  adatkezelő az  érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az  adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
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(3) Az  érintettel szemben az  adatkezelő felel az  adatfeldolgozó által okozott kárért és az  adatkezelő köteles 
megfizetni az  érintettnek az  adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 
Az  adatkezelő mentesül az  okozott kárért való felelősség és a  sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan 
ok idézte elő.
(4) Nem kell megtéríteni a  kárt és nem követelhető a  sérelemdíj annyiban, amennyiben a  kár a  károsult 
vagy a  személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az  érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásából származott.”

127. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

127. § (1) A  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CLXII.  törvény (a  továbbiakban: Bjt.) 4.  § (1)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(magyarországon bíróvá az a harmincadik életévét betöltött személy nevezhető ki, aki)
„b) nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,”

 (2) A Bjt. 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„101.  § A  bírák fegyelmi és az  ezzel összefüggő kártérítési és személyiségi jogsértés miatti ügyeiben, továbbá 
a  bíró  munkájának szakmai értékeléséből és vezetői munkájának értékeléséből eredő jogvitákban, valamint 
a  42.  §  (6)–(8)  bekezdése szerinti összeférhetetlenségi eljárásban a  Budapest területén működő ítélőtábla mellett 
elsőfokú szolgálati bíróság (a  továbbiakban: elsőfokú szolgálati bíróság), a  Kúria mellett másodfokú szolgálati 
bíróság (a továbbiakban: másodfokú szolgálati bíróság; a továbbiakban együtt: szolgálati bíróság) jár el.”

 (3) A Bjt. 125. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  másodfokú szolgálati bíróság az  elsőfokú fegyelmi határozatot – annak kártérítésről, személyiségi 
jogsértés miatti jogkövetkezményekről, valamint a  költségek megtérítéséről rendelkező részére is kiterjedően  – 
helybenhagyja, megváltoztatja vagy az  eljárást megszünteti, illetve a  másodfokú eljárásban nem orvosolható 
lényeges eljárási szabálysértés esetén a  határozatot hatályon kívül helyezi, és az  elsőfokú szolgálati bíróságot új 
eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.”

 (4) A Bjt. 53. alcíme címének helyébe a következő cím lép:
„53. A bíró kártérítési felelőssége és sérelemdíj megfizetésére kötelezhetősége”

 (5) A Bjt. 131. és 132. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„131.  § (1) A  bíró a  szolgálati viszonyából eredő kötelezettségének szándékos vagy súlyosan gondatlan 
megszegésével a munkáltatónak okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik, továbbá tőle a munkáltató az okozott 
személyiségi jogsértés miatt sérelemdíjat követelhet.
(2) A  bíró felelősségét, a  kár bekövetkeztét és mértékét, valamint a  személyiségi jogsértést a  munkáltatónak kell 
bizonyítania.
132. §  A  bíró háromhavi illetménye erejéig felel, illetve kötelezhető sérelemdíj megfizetésére, ha a  kárt, illetve 
a  személyiségi jogsértést súlyosan gondatlan magatartásával okozta. Szándékos károkozás, illetve személyiségi 
jogsértés esetén a  bíró a  teljes kárösszegért felel, illetve a  sérelemdíj megfizetésére – illetménye összegétől 
függetlenül – köteles.”

 (6) A Bjt. 134. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Bjt. 53. alcíme a következő 134/A. §-sal egészül ki:
„134. § (1) Ha a bíró a kárt, illetve a személyiségi jogsértést fegyelmi vétség elkövetésével összefüggésben okozta, 
a  kártérítési felelősséget, illetve a  személyiségi jogsértés miatt érvényesíthető igényeket a  fegyelmi eljárás 
keretében kell elbírálni.
(2) Fegyelmi vétség elkövetésével össze nem függő kártérítési, illetve sérelemdíj megfizetése iránti ügyben a  bíró 
kártérítési felelősségét, illetve a  sérelemdíj iránti követelést a  munkáltatói jogkör gyakorlója – a  kár tudomására 
jutásától számított 60 napon belül – indokolt határozattal bírálja el. A  kártérítési, illetve a  sérelemdíj megfizetése 
iránti eljárásra a  fegyelmi eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A  munkáltató határozata ellen a  bíró 
15 napon belül bírósághoz fordulhat.
134/A. § Az okozott személyiségi jogsértés sérelemdíjon kívüli egyéb jogkövetkezményeire a Polgári Törvénykönyv 
szabályai irányadóak.”

 (7) A Bjt. 54. alcíme címének helyébe a következő cím lép:
„54. A munkáltató kártérítési felelőssége és sérelemdíj megfizetésére kötelezhetősége”
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 (8) A Bjt. 135. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„135.  § (1) A  munkáltató a  bírónak a  szolgálati viszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet 
nélkül, teljes mértékben felel, továbbá a  szolgálati viszonyával összefüggésben okozott személyiségi jogsértésért 
sérelemdíj megfizetésére köteles.
(2) Mentesül a munkáltató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt, illetve a személyiségi jogsértést a működési 
körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult, illetve a személyiségi jogában megsértett elháríthatatlan 
magatartása okozta.
(3) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a károsult vétkes magatartása idézett elő.
(4) A  bírónak kell bizonyítania, hogy a  károkozás, illetve a  személyiségi jogsértés a  szolgálati viszonyával 
összefüggésben következett be.”

 (9) A Bjt. 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkáltató a  135.  §-on alapuló felelőssége, illetve sérelemdíj-fizetési kötelezettsége alapján és a  136.  §-on 
alapuló felelőssége alapján a  bírónak az  elmaradt jövedelmét, a  vagyonában beállott értékcsökkenést, az  őt ért 
vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeit köteles megtéríteni, illetve sérelemdíjat köteles fizetni.”

 (10) A Bjt. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„139. § (1) A munkáltató köteles megtéríteni a bíró hozzátartozójának a károkozással összefüggésben felmerült kárát 
és indokolt költségeit is. A hozzátartozó az okozott személyiségi jogsértésért sérelemdíjat is igényelhet.
(2) Ha a károkozással összefüggésben a bíró meghalt, eltartott hozzátartozója kártérítésként olyan összegű tartást 
pótló járadékot is igényelhet, amely szükségleteinek – a  tényleges, illetve az  elvárhatóan elérhető jövedelmét is 
figyelembe véve – a sérelem előtti színvonalon való kielégítését biztosítja.”

 (11) A Bjt. 140. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kártérítés kiszámításánál a kár összegéből le kell vonni)
„c) azt az  összeget, amelyet a  bíró a  munkaereje hasznosításával megkeresett, ide nem értve azt a  jövedelmet, 
amelyet a bíró munkaképességének csökkenése ellenére rendkívüli munkateljesítménnyel ért el,”

 (12) A Bjt. 142. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„142.  § (1) A  bíró a  kártérítési, illetve a  sérelemdíj megtérítése iránti igényét a  munkáltatónál írásban érvényesíti. 
A munkáltató az igény elismeréséről vagy elutasításáról 60 napon belül indokolt írásbeli választ ad. Ha a munkáltató 
a  kártérítési felelősségét, illetve a  sérelemdíj megfizetése iránti igényt elismeri, haladéktalanul intézkedik a  kár 
megtérítése, illetve a sérelemdíj megfizetése iránt.
(2) Ha a munkáltató a kártérítési felelősségét nem vagy csak részben ismerte el, továbbá, ha a megtérített összeg 
a  károsult szerint a  sérelem teljes orvoslására nem elegendő, a  károsult az  igényét bíróság előtt érvényesítheti. 
A  személyiségi jogában megsértett az  igényét bíróság előtt érvényesítheti, ha a  munkáltató a  sérelemdíj 
megfizetése iránti igényt nem ismerte el, továbbá ha a megfizetett sérelemdíj összegével nem ért egyet.”

 (13) A Bjt. 54. alcíme a következő 144/A. §-sal egészül ki:
„144/A. § Az okozott személyiségi jogsértés sérelemdíjon kívüli egyéb jogkövetkezményeire a Polgári Törvénykönyv 
szabályai irányadóak.”

 (14) A Bjt. 145. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a bíró elmaradt illetményét és egyéb járandóságait, ideértve 
a  határozott idejű bírósági vezetői kinevezés időtartamára járó vezetői pótlékot is, meg kell téríteni továbbá 
–  a  munkáltató kártérítési felelősségére vonatkozó szabályok szerint – a  jogviszony jogellenes megszüntetésével 
összefüggésben felmerült kárát is. A bíró sérelemdíjat is igényelhet a szolgálati viszony jogellenes megszüntetésével 
okozott személyiségi jogsértésért. Nem kell megtéríteni az  illetménynek (egyéb járandóságnak) azt a  részét, 
amely máshonnan megtérült. A  határozott idejű bírósági vezetői kinevezés időtartamára járó vezetői pótléknak 
a  visszahelyezésig elmaradt részét egy összegben kell megtéríteni a  visszahelyezéskor; a  határozott idejű 
kinevezésből a  visszahelyezést követő időszakra járó vezetői pótlék havonta az  illetménybe épül be akként, hogy 
az egyébként esetlegesen járó vezetői pótlék összege beleszámít.”

 (15) A Bjt. 212. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő 
gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől 
eltiltás hatálya alatt sem.”

 (16) A Bjt.
a) 147. § (2) bekezdésében a „kártérítésről szóló” szövegrész helyébe a „kártérítésről, illetve sérelemdíjról szóló” 

szöveg,
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b) 222.  § (1)  bekezdésében a  „22.  § (1) és (3)–(6)  bekezdését” szövegrész helyébe a  „22.  § (1) és  
(3)–(7) bekezdését” szöveg, az „első fordulatát és második mondatát” szövegrész helyébe az „első fordulatát és 
harmadik mondatát” szöveg

lép.
 (17) Hatályát veszti a  Bjt. 184.  § (3)  bekezdésében, valamint 221.  § (1)  bekezdésében a „[2006.  évi X.  törvény 56.  § 

(2) bekezdés]” szövegrész.

128. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

128. §  Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ügyész a  tudomására jutott jogsértés vagy jogszabálysértő mulasztás miatt jogszabályban megállapított 
feltételek fennállása esetén büntető, fegyelmi, szabálysértési, illetve hatósági eljárást, büntetés-végrehajtási 
ügyekben kártérítési, illetve személyiségi jogsértés miatt járó sérelemdíj megfizetése iránti eljárást is kezdeményez. 
A kezdeményezés címzettje érdemi döntésének egy példányát köteles az ügyésznek haladéktalanul megküldeni.”

129. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról  
és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

129. § (1) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ügyésszé azt az  egyetemi jogi végzettséggel és jogi szakvizsgával rendelkező magyar állampolgárt lehet 
kinevezni, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt. 
A  katonai ügyészi kinevezés további feltétele, hogy a  kinevezendő személy a  Magyar Honvédség hivatásos 
állományú tisztje legyen.”

 (2) Az Üjt. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni az  ügyész elmaradt illetményét (egyéb járandóságait), 
továbbá a  jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát is. Az  ügyész sérelemdíjat is 
igényelhet a szolgálati viszony jogellenes megszüntetésével okozott személyiségi jogsértésért. Nem kell megtéríteni 
az illetménynek (egyéb járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült.”

 (3) Az Üjt. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  ügyészségi szolgálati viszonyt nem az  (1)  bekezdésben foglalt módon szüntették meg jogellenesen, 
az  ügyészségi szolgálati viszony a  megszüntetésről szóló jognyilatkozat szerinti időpontban megszűnik, de 
az  ügyész részére – az  eset összes körülményeinek, így különösen a  jogsértés és annak következményei súlyának 
mérlegelése alapján – legalább két, legfeljebb huszonnégy havi illetményének megfelelő átalány-kártérítést kell 
fizetni, amely összegbe az esetleges sérelemdíj is beletartozik.”

 (4) Az Üjt. 53. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az  utasítás végrehajtása jogellenesen kárt, illetve személyiségi jogsértést idézhet elő, és az  ügyész ezzel 
számolhat, köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni.”

 (5) Az Üjt. XI. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„a kártérítésI Felelősség és a sérelemdíjra jogosultság”

 (6) Az Üjt. 100–102. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„100.  § (1) Az  ügyész az  ügyészségi szolgálati viszonyából eredő kötelességének vétkes megszegésével okozott 
kárért kártérítési felelősséggel tartozik, továbbá tőle az okozott személyiségi jogsértés miatt sérelemdíj megfizetése 
követelhető.
(2) Az  ügyész vétkességét, a  kár bekövetkeztét, illetve mértékét, az  okozati összefüggést, valamint a  személyiségi 
jogi jogsértést a munkáltatónak kell bizonyítania.
101. § (1) Gondatlan károkozás, illetve személyiségi jogsértés esetén – a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével – 
a kártérítés, illetve a sérelemdíj mértéke az ügyész egyhavi illetményének ötven százalékát nem haladhatja meg.
(2) Gondatlan károkozás, illetve személyiségi jogsértés esetén az ügyész háromhavi illetménye erejéig felel, illetve 
kötelezhető sérelemdíj megfizetésére, amennyiben
a) a  kárt, illetve a  személyiségi jogsértést súlyos gondatlanságával, illetve az  ellenőrzési kötelezettség 
elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével okozta;
b) a kár, illetve a személyiségi jogsértés olyan – jogszabályba ütköző – utasítása teljesítéséből keletkezett, amelynek 
következményeire az utasított ügyész előzőleg a figyelmét felhívta.
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102. §  Szándékos károkozás, illetve személyiségi jogsértés esetén az ügyész a teljes kárt köteles megtéríteni, illetve 
a sérelemdíj megfizetésére – illetménye összegétől függetlenül – köteles.”

 (7) Az Üjt. 103. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a munka törvénykönyve rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni)
„b) az együttesen okozott kárért való felelősségre, illetve személyiségi jogsértésre;”

 (8) Az Üjt. 104. és 105. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az Üjt. XI. Fejezete a következő 105/A. §-sal 
egészül ki:
„104.  § (1) A  legfőbb ügyész helyettes kártérítési felelősségét, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelezhetőségét 
a  legfőbb ügyész, a  többi ügyész kártérítési felelősségét, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelezhetőségét pedig 
a fegyelmi jogkör gyakorlója kártérítési, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelező határozattal állapítja meg.
(2) A  kártérítési felelősség, illetve a  sérelemdíj megfizetésére kötelezhetőség megállapítására, a  kártérítési, illetve 
sérelemdíj megfizetésére kötelező határozat elleni jogorvoslatra a  fegyelmi eljárás szabályait kell megfelelően 
alkalmazni a következő eltérésekkel
a) a kártérítési, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelező határozat az elévülési időn belül hozható meg;
b) a legfőbb ügyész helyettes a vele szemben hozott kártérítési, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelező határozat 
ellen annak közlését követő tizenöt napon belül közvetlenül a bírósághoz fordulhat.
(3) Ha az  ügyész ügyészségi szolgálati viszonya a  kártérítési, illetve a  sérelemdíj megfizetésére kötelező határozat 
közlése előtt megszűnt, az általa okozott kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése iránti igényét a munkáltató 
a bíróság előtt érvényesítheti.
105. §  Az ügyészségnek az ügyésszel szemben az ügyészségi szolgálati viszonyból eredő kártérítési felelősségére, 
illetve sérelemdíjra kötelezhetőségére és a  kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése iránti igény érvényesítésének 
rendjére a Munka Törvénykönyvének a munkáltató kártérítési felelősségére, illetve a sérelemdíjra kötelezhetőségére 
vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
105/A. § Az okozott személyiségi jogsértés sérelemdíjon kívüli egyéb jogkövetkezményeire a Polgári Törvénykönyv 
szabályai irányadóak.”

 (9) Az Üjt. 109. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ügyészségi fogalmazóvá azt az egyetemi jogi végzettséggel rendelkező magyar állampolgárt lehet kinevezni, 
aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt. A  katonai 
ügyészségi fogalmazóvá történő kinevezés további feltétele, hogy a  kinevezendő személy a  Magyar Honvédség 
hivatásos állományú tisztje legyen.
(2) Az  alügyész kinevezésének az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl további feltétele, hogy a  kinevezendő 
személy három év joggyakorlattal és jogi szakvizsgával rendelkezzék.”

 (10) Az Üjt. 122. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„122.  § (1) Tisztviselővé azt a  legalább középfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgárt lehet kinevezni, 
aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt. Tisztviselő 
a  szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező ügyészségi megbízott is, aki az  ügyész irányítása és 
felügyelete mellett, önálló felelősséggel ügyészi részjogosítványokat gyakorol.
(2) Írnokká azt a személyt lehet kinevezni, aki
a) magyar állampolgár vagy a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
b) az  a)  pontban meghatározott személyeknek a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti családtagja,
ha a  feladatkör ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel, továbbá legalább alapfokú végzettséggel 
rendelkezik, és nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt.
(3) Fizikai alkalmazottá azt a személyt lehet kinevezni, aki
a) magyar állampolgár vagy a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
b) az  a)  pontban meghatározott személyeknek a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti családtagja,
ha a  feladatkör ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel és legalább alapfokú végzettséggel 
rendelkezik.
(4) Fontos és bizalmas ügyészségi munkakört csak magyar állampolgár tölthet be.
(5) Nem nevezhető ki tisztviselőnek, írnoknak, fizikai alkalmazottnak az a személy, aki
a) büntetett előéletű,
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b) a betöltendő munkakörnek megfelelő vagy a munkakör részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy
c) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megszegte.
(6) Nem nevezhető ki ügyészségi megbízottnak az  (5)  bekezdésben említetteken túl, aki a  11.  § (4)  bekezdés 
a)–f ) pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg.
(7) Jogszabály, illetve a  legfőbb ügyész a  kinevezést az  (1)–(6)  bekezdésben foglaltakon túl meghatározott iskolai 
végzettséghez, képesítéshez, illetve gyakorlati időhöz kötheti.
(8) A  legfőbb ügyész a  tisztviselők, írnokok és fizikai alkalmazottak részére munkaköri elnevezést állapíthat meg, 
és a munkakör ellátásához szükséges – az ügyészségi munka sajátos ismereteiről számot adó – vizsga letételének 
kötelezettségét is előírhatja.”

 (11) Az Üjt. 130. § (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya megszűnik)
„l) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megszegésével.”

 (12) Az Üjt. 130. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  írnok ügyészségi szolgálati viszonya az  (1)  bekezdésben említetteken kívül megszűnik, ha a  122.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott feltételnek nem felel meg. A  fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya 
az (1) bekezdésben említetteken kívül megszűnik, ha a 122. § (3) bekezdésében meghatározott feltételnek nem felel 
meg.”

 (13) Az Üjt. 149. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„149.  § E  törvénynek az  ügyész kártérítési felelősségére, illetve sérelemdíjra kötelezhetőségére vonatkozó 
rendelkezéseit a  tisztviselő, az  írnok és a  fizikai alkalmazott esetében is megfelelően alkalmazni kell, azzal 
az eltéréssel, hogy
a) a tisztviselővel, az írnokkal és a fizikai alkalmazottal szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult kártérítés, 
illetve sérelemdíj megfizetésére kötelező határozatot hozni, és
b) az eljárás alá vont a kártérítési, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelező határozat ellen, annak közlését követő 
tizenöt napon belül közvetlenül a bírósághoz fordulhat.”

 (14) Hatályát veszti az Üjt. 154. § (3) bekezdésében a „[2006. évi X. törvény 56. § (2) bekezdés]” szövegrész.

130. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

130. § (1) A  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.  évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 4. § d)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(a bíróság tartja nyilván)
„d) a sportról szóló törvény alapján működő országos sportági szakszövetséget,
e) a törvénnyel létrehozott köztestületet, ha a törvény eltérően nem rendelkezik,
f ) az alapítványt, a közalapítványt,”

 (2) A Cnytv. a következő 5/A. alcímmel, valamint 18. §-sal és 18/A. §-sal egészül ki:
„5/A. A bíróság egyes speciális feladatai
18. § (1) A  szervezet volt vezető tisztségviselője kérheti a  bíróságtól annak nyilvántartásba való bejegyzését, 
hogy vezető tisztségviselői megbízatásáról való lemondása a  Polgári Törvénykönyv (a  továbbiakban: Ptk.) 
3:25.  § (4)  bekezdésében meghatározott hatvan nap elteltével hatályossá vált, ha az  adat módosítása iránt 
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. A  kérelemről a  szervezet nyilvántartását vezető bíróság nemperes 
eljárásban határoz.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a lemondó nyilatkozat másolatát és
b) a lemondás joghatályos közlését igazoló iratot.
(3) Az  eljárás során hozott végzéseket a  szervezetnek is kézbesíteni kell. A  bíróság a  szabályszerűen előterjesztett 
kérelemről haladéktalanul értesíti az ügyészséget vagy – ha a szervezet felett nem az ügyészség lát el törvényességi 
ellenőrzést, hanem más szervezet lát el törvényességi felügyeletet – a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
18/A.  § (1) Ha jogszabály rendelkezése alapján a  szervezet közlemény vagy egyéb irat közzétételére köteles, 
a szervezetnek a nyilvántartását vezető bíróság részére kell megküldenie azokat a közleményeket és egyéb iratokat, 
amelynek közzétételére törvény rendelkezése alapján köteles.
(2) Ha a  bíróság részére megküldött iratok megfelelőek, a  bíróság azokat jogszabályban meghatározott módon, 
közzététel céljából továbbítja az OBH részére.
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(3) Az  OBH a  (2)  bekezdés alapján részére megküldött iratokat az  országos névjegyzék erre szolgáló felületén 
a bíróságok központi internetes oldalán teszi közzé.”

 (3) A  Cnytv. „8. A  változásbejegyzési kérelem és a  kérelemhez csatolandó iratok” alcíme a  következő 24/A.  §-sal 
egészül ki:
„24/A.  § (1) A  jogi személy szervezeti egység jogi személyiségének megszűnése esetén a  jogi személy szervezeti 
egység törlése iránti kérelmet változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a  jogi személy szervezeti egység jogi személyiségének megszűnéséről szóló döntést 
tartalmazó okiratot is.
(3) Ha a kérelem áttételének, hivatalból történő elutasításának vagy hiánypótlásnak nincs helye, a bíróság – külön 
jogszabályban meghatározott módon – az  OBH útján az  országos névjegyzék részeként, a  bíróságok központi 
internetes oldalán közzéteszi
a) a jogi személy szervezeti egység jogi személyiségének megszűnéséről szóló döntésről szóló okiratot és
b) azt a  felhívást, hogy az  a  hitelező, akinek követelése a  döntés közzététele előtt keletkezett, a  közzétételtől 
számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a  szervezettől megfelelő biztosítékot követelhet, ha 
követelésének kielégítését a szervezeti egység jogi személyiségének megszűnése veszélyezteti.
(4) A  bíróság a  jogi személy szervezeti egységet a  nyilvántartásból akkor törli, ha a  szervezet a  harmincnapos 
jogvesztő határidő elteltét követően bejelenti, hogy biztosíték adására nem hívták fel, vagy csatolja azt az okiratot, 
amely szerint a hitelező a felajánlott biztosítékot megfelelőként elfogadta.”

 (4) A Cnytv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § Végelszámolás lefolytatása esetén a kérelemhez csatolni kell:
a) a  nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az  állami adóhatóság igazolását a  szervezet biztosítottjai adatainak 
átadásáról,
b) a  szervezetnek a  végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozatait, ideértve a  felügyelőbizottság, illetve 
a szervezet könyvvizsgálójának jelentését is,
c) az  elfogadott zárójelentést, az  utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját, a  vagyonfelosztási 
határozatot,
d) az engedményezéssel, tartozásátvállalással kapcsolatos okiratokat,
e) a végelszámoló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezet a tartozásait kiegyenlítette.”

 (5) A Cnytv. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § (1) A  bíróság a  nyilvántartásba vétel iránti vagy hiánypótlás keretében benyújtott, új elnevezés bejegyzése 
iránti kérelem érkezését követő egy munkanapon belül a  választott nevet és a  kérelem benyújtásának időpontját 
feltünteti az  országos névjegyzék részét képező, erre a  célra létrehozott nyilvántartásban (a  továbbiakban: 
névnyilvántartás). A  feltüntetés ideje alatt más szervezet ezzel a  névvel a  szervezetek nyilvántartásába nem 
jegyezhető be. Ha a szervezet bejegyzésére nem kerül sor, a nevet az eljárás jogerős befejezésének napján törölni 
kell a névnyilvántartásból. A nevet akkor is törölni kell a névnyilvántartásból, ha a bejegyzés iránti eljárásban újabb 
név bejegyzését kérik. A Ptk. 3:6. §-ában meghatározott névviselési jog elsőbbsége tekintetében a Pp. 132. §-a nem 
alkalmazható.
(2) Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy hivatalból történő elutasításának nincs helye, a bíróság 
hivatalból megvizsgálja, hogy a szervezet neve, elnevezése (ezen alcímben a továbbiakban együtt: neve) megfelel-e 
a névkizárólagosság, a névvalódiság és a névszabatosság követelményének.
(3) A  bíróság a  (2)  bekezdésben meghatározott követelménynek való megfelelőséget a  hiánypótlási felhívás 
kibocsátása előtt, ha pedig hiánypótlási felhívás kibocsátásának egyéb okból nem lenne helye, a  határozat 
meghozatala előtt vizsgálja.”

 (6) A Cnytv. a következő 17/A. alcímmel és 43/B–43/D. §-sal egészül ki:
„17/A. A bíróság feladatai a szervezet végelszámolása során
43/B.  § (1) A  végelszámoló által a  végelszámolás bejelentése iránt benyújtott változásbejegyzési kérelemnek 
tartalmaznia kell
a) a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét,
b) a végelszámolás kezdő időpontját és
c) a  végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, 
anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és 
cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a megbízásából eljáró természetes személy nevét, születési 
idejét, anyja születési nevét, és lakóhelyét
is.
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(2) A végelszámolás bejelentése iránti változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell
a) a  szervezet jogutód nélküli megszűnését elhatározó, és a  végelszámolás megindítására, a  végelszámoló 
kijelölésére vonatkozó határozatát,
b) a végelszámolói megbízatás elfogadását tartalmazó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatot,
c) szükség szerint a  nyilatkozatot arról, hogy a  munkavállalói érdekképviseletet a  végelszámolás megindításáról 
a szervezet tájékoztatta.
(3) A  végelszámolásnak a  szervezet megszűnése nélküli befejezése esetén a  szervezetnek a  végelszámolás 
befejezéséről, a  tevékenység továbbfolytatásáról, a  végelszámoló felmentéséről és a  döntéshozó szerv 
megválasztásáról szóló határozatát is csatolni kell a változásbejegyzési kérelemhez.
43/C.  § (1) A  bíróság részére a  végelszámolónak az  arról szóló tájékoztatást, amelyben bemutatja, hogy 
a  végelszámolás befejezésére miért nem került még sor és azt, hogy a  végelszámolás befejezésére várhatóan 
mikor kerül sor, változásjegyzési kérelem benyújtása nélkül kell a  változásbejegyzési eljárás szabályai szerint kell 
benyújtania, és azt a bíróság a (2) bekezdés szerint vizsgálja.
(2) Ha a  bíróság a  tájékoztatást nem találja megfelelőnek, a  végelszámolót határidő tűzésével pénzbírság terhe 
mellett a  beszámoló kiegészítésére hívja fel. Ha a  bíróság a  tájékoztatót a  kiegészítést követően sem tartja 
megfelelőnek vagy a végelszámoló a felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a bíróság az Ectv. szerinti ismételten 
is kiróható pénzbírsággal sújtja. Az  intézkedések eredménytelensége esetén a bíróság az Ectv. szabályai szerint új 
végelszámolót jelöl ki a felszámolói névjegyzékből, a korábbi végelszámoló nyilvántartásból való törlése mellett.
43/D. § (1) Ha a bíróság azt észleli, hogy a végelszámoló a kötelezettségeit nem teljesíti – ideértve a bíróság által 
határozatban megjelölt kötelezettséget is – és ezért az  Ectv.-ben írt intézkedések alkalmazásának lehet helye, 
határidő tűzésével és pénzbírság terhe mellett felhívja a végelszámolót – az Ectv.-ben írt esetben a civil szervezet 
korábbi vezető tisztségviselőjét –, hogy kötelezettségeinek teljesítését igazolja.
(2) Ha a végelszámoló kötelezettségeinek teljesítését nem igazolja, a bíróság az Ectv. 9/I. §-ában írt intézkedéseket 
alkalmazza.”

 (7) A Cnytv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek a  20.  §-ban foglaltakon túlmenően tartalmaznia 
kell a  kurátor nevét, illetve a  kuratórium megnevezését, a  kuratórium tagjainak vagy a  kurátornak a  lakóhelyét 
(székhelyét) is.”

 (8) A Cnytv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek a  20.  §-ban foglaltakon túlmenően tartalmaznia 
kell a  kurátor nevét, illetve a  kuratórium megnevezését, a  kuratórium tagjainak vagy a  kurátornak a  lakóhelyét 
(székhelyét), anyja születési nevét is.”

 (9) A Cnytv. a következő 23/A. alcímmel és 52/A. §-sal egészül ki:
„23/A. Az alapítói jogok gyakorlásának felfüggesztésére irányuló eljárás
52/A.  § (1) Ha a  kuratórium vagy a  kurátor bejelenti, hogy az  alapító a  kuratórium felszólítása ellenére a  teljes 
juttatott vagyont nem ruházza át az  alapítványra, a  bíróság az  alapító alapítói jogainak gyakorlását végzéssel 
felfüggeszti és megállapítja, hogy az  alapítói jogokat a  felfüggesztés időtartama alatt a  nyilvántartó bíróság 
gyakorolja. Az eljárás az alapítványt nyilvántartó bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozó nemperes eljárás.
(2) A kérelemhez csatolni kell a felszólítást tartalmazó iratot és az annak közlését, de legalább az alapító lakóhelyére 
(székhelyére) történő kézbesítés megkísérlését igazoló iratot.
(3) Ha a kuratórium vagy a kurátor bejelenti a bíróságnak, hogy az alapító a teljes juttatott vagyont az alapítványra 
átruházta, a  bíróság az  alapítói jogok gyakorlásának felfüggesztését végzéssel megszünteti és megállapítja, 
hogy az  alapítói jogokat az  alapító gyakorolja. Az  eljárás az  alapítványt nyilvántartó bíróság hatáskörébe és 
illetékességébe tartozó nemperes eljárás.”

 (10) A Cnytv. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az állami alapító által alapított alapítvány, és az állami alapító által államháztartáson kívüli alapítóval közösen 
alapított alapítvány esetében az alapítók új kuratóriumot vagy kurátort jelölnek ki, a változásbejegyzési kérelemhez 
csatolni kell az  állami alapító nyilatkozatát arról, hogy a  kuratórium mely tagját jelölte vagy a  kurátort az  állami 
alapító jelölte-e. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha az alapítók a kuratóriumba új tagot jelölnek.”

 (11) A Cnytv. 25. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„25. Az alapítvány kuratóriuma tagjának vagy kurátorának bíróság általi kijelölésére irányuló eljárás”

 (12) A Cnytv. 26. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„26. Az alapítvány kuratóriuma új tagjának vagy új kurátorának nyilvántartásba történő bejegyzésére 
irányuló változásbejegyzési eljárás”
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 (13) A Cnytv. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55.  § Ha az  alapítói jogok gyakorlója a  kuratórium tagját vagy a  kurátort a  Ptk. 3:398.  § (2)  bekezdése alapján 
visszahívja és új kuratóriumi tagot vagy kurátort jelöl ki, változásbejegyzési kérelem benyújtásával kérheti az  új 
kuratóriumi tag vagy kurátor nyilvántartásba vételét.”

 (14) A Cnytv. 27. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„27. Az alapítvány kuratóriuma új tagjának vagy új kurátorának nyilvántartásba történő bejegyzésére 
irányuló peres eljárás”

 (15) A Cnytv. 28. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„28. Az alapítványok egyesülésének és szétválásának bejegyzése iránti eljárás
58. § (1) Az alapítványok összeolvadásának bejegyzése iránti kérelem elbírálására az új alapítvány székhelye szerinti 
bíróság illetékes. A  kérelmet az  új alapítvány alapító okiratának elfogadásától számított hatvan napon belül kell 
benyújtani, egyidejűleg kérni kell az összeolvadó alapítványok nyilvántartásból való törlését is.
(2) Az  alapítvány beolvadásának bejegyzése iránti kérelem elbírálására az  a  bíróság illetékes, amely azt 
az alapítványt tartja nyilván, amelybe a beolvadás történik (a továbbiakban: átvevő alapítvány). A kérelmet az átvevő 
alapítvány alapító okiratának elfogadásától, ennek hiányában az  egyesülési szerződés jóváhagyásától számított 
hatvan napon belül kell benyújtani, egyidejűleg kérni kell a beolvadó alapítvány nyilvántartásból való törlését is.
(3) Az  alapítvány különválásának bejegyzése iránti kérelem elbírálására a  különváló alapítványt nyilvántartó 
bíróság illetékes. A kérelmet az új alapítványok alapító okiratának elfogadásától számított hatvan napon belül kell 
benyújtani, egyidejűleg kérni kell a különváló alapítvány nyilvántartásból való törlését is.
(4) Az  alapítvány kiválásának bejegyzése iránti kérelem elbírálására a  kiválással érintett alapítványt nyilvántartó 
bíróság illetékes. A kérelmet az új alapítványok alapító okiratának elfogadásától számított hatvan napon belül kell 
benyújtani, egyidejűleg kérni kell a kiválással létrejövő alapítványok nyilvántartásba vételét is.
58/A. § (1) Ha az egyesülő vagy szétváló alapítványokat nem az egyesülés (összeolvadás, beolvadás) vagy szétválás 
(különválás, kiválás) bejegyzése iránti kérelem elbírálására illetékes bíróság tartja nyilván, az  alapítványok iratait 
az  alapítványokat nyilvántartó bíróság az  egyesülés vagy szétválás bejegyzése iránti kérelem elbírálására illetékes 
bíróság megkeresésére megküldi. Ugyanígy kell eljárni abban az  esetben is, ha az  egyesüléssel vagy szétválással 
létrejövő alapítványt nem az a bíróság fogja nyilván tartani, amelyik az egyesülés vagy szétválás bejegyzése iránti 
kérelem elbírálására illetékes.
(2) Ha az egyesülésben vagy szétválásban részt vevő alapítványokat nyilvántartó bíróság változásbejegyzési eljárást 
folyat le, az  alapítványok iratait a  változásbejegyzési eljárás jogerős befejezését követően küldi meg az  egyesülés 
vagy szétválás bejegyzésére illetékes bíróságnak. Az  egyesülés vagy szétválás bejegyzése iránti kérelem 
elbírálására illetékes bíróság eljárását az iratok beérkezéséig felfüggeszti. Az eljárást akkor is fel kell függeszteni, ha 
a változásbejegyzési eljárás és az egyesülés vagy szétválás iránti kérelem elbírálására ugyanaz a bíróság illetékes.
(3) Az  egyesülés vagy szétválás bejegyzése iránti kérelem elbírálására illetékes bíróság határoz az  egyesülés vagy 
szétválás eredményeképpen megszűnő alapítvány nyilvántartásból való törléséről és a  létrejövő alapítvány 
nyilvántartásba vételéről. Ha a megszűnő alapítványt nem az eljárást lefolytató bíróság tartja nyilván, a határozatot 
megküldi a  megszűnt alapítványt nyilvántartó bíróságnak, amely a  határozat alapján a  nyilvántartásból törli 
a megszűnt alapítványt. A törlésről nem kell határozatot hozni. Ha a létrejövő alapítványt nem az eljárást lefolytató 
bíróság fogja nyilvántartani, a  határozatot megküldi az  új alapítványt nyilvántartó bíróságnak, amely a  határozat 
alapján az új alapítványt a nyilvántartásba bejegyzi. A bejegyzésről nem kell határozatot hozni.
58/B. § (1) Az alapítványok egyesülésének vagy szétválásának bejegyzése iránti kérelmet az alapítóknak – az alapítók 
gyűlésének – kell benyújtaniuk. A kérelemben fel kell tüntetni az egyesülő vagy szétváló alapítványok székhelyét és 
nyilvántartási számát is.
(2) Az  alapítványok egyesülésének vagy szétválásának nyilvántartásba való bejegyzése iránti kérelemhez 
– a bejegyzési, változásbejegyzési kérelemhez csatolandó iratokon túl – csatolni kell:
a) az alapítvány alapítóinak vagy az alapítók gyűlésének határozatait az átalakulásról,
b) a  kuratórium vagy a  kurátor nyilatkozatát arról, hogy a  munkavállalói érdekképviseletet az  átalakulás 
elhatározásáról tájékoztatta,
c) az egyesüléssel érintett alapítványok vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,
d) összeolvadás vagy különválás esetén a létrejövő alapítvány vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,
e) a  vagyonmérleg-tervezetekre és a  vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést tartalmazó 
okiratot,
f ) egyesülés esetén az egyesülési szerződést,
g) szétválás esetén a szétválási szerződést,
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h) ha az  alapítványnál felügyelőbizottság működik, a  felügyelőbizottságnak az  átalakulással kapcsolatos 
nyilatkozatát,
i) ha az  alapítványi cél megvalósításához szükséges, a  szükséges alapítványi vagyon rendelkezésre bocsátásának 
igazolását és
j) az átalakulási tervet.
(3) A kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell:
a) összeolvadás esetén az összeolvadással létrejövő alapítvány adatait tartalmazó nyilvántartásba-vételi űrlapot,
b) beolvadás esetén az átvevő alapítvány adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot,
c) különválás esetén, a beolvadásos különválás esetét kivéve a különválással létrejövő alapítvány adatait tartalmazó 
nyilvántartásba-vételi űrlapot,
d) beolvadásos különválás esetén annak az alapítványnak az adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot, amelybe 
a beolvadásos különválás történik,
e) kiválás esetén a kiválással létrejövő alapítvány adatait tartalmazó nyilvántartásba vételi űrlapot,
f ) annak az alapítványnak az adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot, amelyből kiválnak.
(4) A  bíróság az  alapítvány egyesülésének vagy szétválásának bejegyzése iránti kérelmet a  nyilvántartásba-vételi 
kérelem szabályai szerint bírálja el, a  kérelem elbírálására nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor 
az egyesülésben vagy szétválásban érintett valamennyi alapítvány irata a bíróság rendelkezésére áll.
(5) A bíróság ellenőrzi, hogy az egyesülés vagy szétválás során közzéteendő közlemények közzétételre kerültek-e.
(6) Az  alapítvány egyesülésének vagy szétválásának bejegyzése iránti kérelmet a  bíróság akkor is elutasítja, ha 
az  egyesülés vagy szétválás az  egyesülő vagy szétváló alapítvány alapítványi vagyonának csorbításával vagy 
alapítványi céljának veszélyeztetésével jár.”

 (16) A Cnytv. 58/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  alapítványok egyesülésének vagy szétválásának bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha az  állami adó- és 
vámhatóság – a bírósági elektronikus értesítést követő öt munkanapon belül – elektronikus úton arról tájékoztatja 
a bíróságot, hogy az átalakulással érintett alapítványnál az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló, 
illetve ezzel összefüggő hatósági eljárás nincs folyamatban, vagy az állami adó- és vámhatóság ilyen adóigazgatási 
eljárást nem kezdeményez. Ha az állami adó- és vámhatóság tájékoztatása szerint az alapítványnál ilyen eljárás van 
folyamatban, vagy az állami adó- és vámhatóság ilyen eljárást kezdeményez, az átalakulás az adóigazgatási eljárás 
jogerős befejezéséről szóló elektronikus tájékoztatást követően, ennek hiányában az  átalakulás bejegyzése iránti 
kérelem elbírálására nyitva álló határidő kezdetétől számított kilencvenedik napon jegyezhető be.”

 (17) A Cnytv. 29–31. alcíme és 59–61. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„29. Az alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló polgári nemperes eljárás
59. § (1) Az  alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló kérelem vagy indítvány esetén a  kérelemhez 
csatolni kell a kérelmet vagy az indítványt alátámasztó okiratokat.
(2) Ha a  kérelem vagy indítvány előterjesztésének indoka az, hogy az  alapító okiratban meghatározott idő eltelt, 
a kérelemben erre kell hivatkozni.
(3) Ha az  alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló kérelemben az  alapítvány megszűnésének 
megállapítását arra hivatkozással kérik, hogy az  alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a  cél 
módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, a bíróság a kérelmet megküldi az alapítványnak.
(4) A  bíróság a  kérelmet azzal a  felhívással küldi meg az  alapítványnak, hogy a  kézbesítéstől számított harminc 
napon belül nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben foglaltakat vitatja-e.
(5) Ha a kérelemben foglaltakat az alapítvány vitatja, a bíróság az eljárást megszünteti, egyben felhívja az alapítót, 
hogy harminc napon belül keresetlevélben kérheti az alapítvány megszűnésének megállapítását a (3) bekezdésben 
meghatározott okból, erre az  alapítót az  eljárást megszüntető végzésben figyelmeztetni kell. Ha az  eljárás 
megszüntetésének abból az  okból, hogy azt az  alapítvány vitatja, nincs helye, és az  alapító által csatolt iratokból 
nem állapítható meg, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, a bíróság a kérelmet elutasítja. A bíróság a kérelmet elutasító végzésében 
felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül keresetlevélben kérheti az alapítvány (3) bekezdésben meghatározott 
okból történő megszűnésének megállapítását, erre az alapítót a kérelmet elutasító végzésben figyelmeztetni kell.
30. Az alapítvány megszűnésének megállapítására és az alapítvány megszüntetésére irányuló polgári 
peres eljárás
60. § (1) Az alapítvány megszűnésének megállapítása iránti perre – ideértve az alapító által az 59. § alapján indított 
pert is – az alapítvány székhelye szerinti törvényszék illetékes.
(2) Az alapítvány megszüntetésére irányuló perre az alapítvány székhelye szerinti törvényszék illetékes.



88944 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

(3) Ha a  bíróság az  alapítványt megszünteti, a  jogerős ítéletet megküldi az  alapítványt nyilvántartó bíróságnak. 
A  nyilvántartást vezető bíróság az  alapítványt – a  törvényben meghatározott eljárást követően – törli 
a nyilvántartásból; a végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye.
31. Az alapítvány megszűnésének és az alapítvány megszüntetésének nyilvántartásba való bejegyzése 
iránti eljárás
61. § (1) Ha a bíróság az alapítvány megszűnését megállapítja, vagy az alapítványt megszünteti, az Ectv.-ben foglalt 
szabályok szerint jár el.
(2) A nyilvántartást vezető bíróság a kényszer-végelszámolást, egyszerűsített törlési eljárást követően az alapítványt 
törli a nyilvántartásból; a végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.”

 (18) A Cnytv. 63. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez a 21. és 22. §-ban foglaltakon kívül csatolni kell a következőket is)
„b) az egyesület alakuló ülésének jelenléti ívét, az alapító tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével) és aláírásával 
(tagjegyzék), amely az alapszabály – nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt – mellékletét képezi, továbbá”

 (19) A Cnytv. 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolt alapszabályhoz mellékelt tagjegyzék alapján vizsgálja 
azt, hogy az alapítók száma megfelel-e a törvényben foglalt rendelkezéseknek.”

 (20) A Cnytv. a következő 35/A. alcímmel és 68/A. §-sal egészül ki:
„35/A. Az egyesületek egyesülésének és szétválásának bejegyzése iránti eljárás
68/A.  § Az  egyesületek egyesülésének és szétválásának bejegyezése során az  alapítványok egyesülésének és 
szétválásának bejegyzésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a  bejegyzés iránti 
kérelmet az érintett egyesületek képviseletére jogosult személyeknek kell benyújtani (58. §–58/B. §).”

 (21) A  Cnytv. „40. Az  OBH feladata, a  bírósági iratok megtekintése, másolatok” alcíme a  következő 88/A. és 88/B.  §-sal 
egészül ki:
„88/A.  § (1) A  fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület kérheti 
a bíróságtól a (2) bekezdés szerinti igazolás kiadását. Az igazolás kiadása iránti kérelemhez csatolni kell az egyesület 
tagnyilvántartását.
(2) A  bíróság a  kérelmező részére igazolást állít ki arról, hogy az  egyesület alapszabályában meghatározott célja 
legalább két éve a  fogyasztók érdekeinek védelme és tagnyilvántartása alapján természetes személy tagjainak 
létszáma legalább ötven fő. Az eljárásban hiánypótlásnak helye nincs.
88/B.  § Ha az  egyesület alapszabályban meghatározott célja a  nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezései 
szerinti nemzetiség érdekvédelme, érdekképviselete vagy a  nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenység folytatása (nemzetiségi egyesület), akkor a  bíróságtól igazolás kiadását kérheti 
a hatóköréről és arról, hogy mely nemzetiséget képviseli. A bíróság az igazolást az egyesület alapszabályában foglalt 
adatok alapján adja ki.”

 (22) A Cnytv. 99. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) 2015. január 2. napjától az  ezt megelőzően bejegyzett, nemzetiségi egyesület a  bíróság részére 
– változásbejegyzési kérelem benyújtása nélkül – bejelentheti, hogy az egyesület formája nemzetiségi egyesület, ha 
alapszabályában rögzített célja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti, konkrétan megjelölt 
nemzetiség képviselete és alapszabálya szerint az  adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét látja el 
vagy a  nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet lát el. A  bíróság a  bejelentés 
alapján az egyesület formáját akkor jegyzi be a nyilvántartásba, ha az alapszabály szerint az egyesület nemzetiségi 
egyesület. Az  adat bejegyzéséről nem kell végzést hozni, ha az  ilyen módon bejegyzett adat eltér a  bejegyzés 
alapjául szolgáló határozatban vagy értesítésben szereplő adattól, a nyilvántartásban szereplő adat kijavítására a Pp. 
224. § (1) és (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a kijavításról nem kell végzést hozni.”

 (23) A Cnytv. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105.  § (1) Ha a  szervezetnek a  beszámoló és közhasznúsági jelentés vagy közhasznúsági melléklet benyújtási 
kötelezettségének 2015. január 1-je előtt kell eleget tennie, a  beszámolót és a  közhasznúsági jelentést vagy 
közhasznúsági mellékletet papír alapon kell az  OBH részére benyújtania. Ha a  2015. január 1. napját követően 
elektronikus eljárásra kötelezett szervezet a  rá irányadó határidőt elmulasztva, a  beszámolót és a  közhasznúsági 
jelentést 2015. január 1-je után nyújtja be, azokat elektronikus úton kell az  OBH részére megküldenie, amely azt 
az országos névjegyzékben közzéteszi.
(2) Ha a beszámoló benyújtására köteles szervezet, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység 2013. január 1. 
napja és 2014. május 30. napja között a korábbi két év beszámolóját, közhasznúsági mellékletét is benyújtja az OBH 
részére, azt az OBH az országos névjegyzékben közzéteszi.”
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 (24) A Cnytv.
a) 49.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „az alapítvány kezelő szerve (szervezete) tagjainak” szövegrész helyébe 

az „az alapítvány kuratóriuma tagjainak” szöveg,
b) 54. § (1) bekezdés a) pontjában és 54. § (2) bekezdésében a „kezelő szerv (szervezet)” szövegrészek helyébe 

a „kuratórium vagy kurátor” szöveg,
c) 54.  § (3)  bekezdésében a „kezelő szerv (szervezet) tagjaira” szövegrész helyébe a „kuratórium tagjaira vagy 

a kurátorra” szöveg,
d) 56.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „alapítvány kezelő szerve (szervezete) veszélyezteti” szövegrész helyébe 

az „alapítvány kuratóriumának tagja vagy a kurátor közvetlenül veszélyezteti” szöveg,
e) 56. § (1) bekezdés b) pontjában az „új kezelő szerve, illetve kezelő szervezete tagjainak” szövegrész helyébe 

a „kuratórium tagja vagy a kurátor” szöveg,
f ) 56. § (2) bekezdésében

fa) a  „kezelő szervnek vagy a  kezelő szervezet tagjainak” szövegrész helyébe a  „kuratórium 
változásbejegyzési kérelemmel érintett tagjának vagy a kurátornak” szöveg,

fb) a „nyilatkozzanak” szövegrész helyébe a „nyilatkozzon” szöveg,
g) 56. § (3) bekezdésében

ga) a „foglaltakat a kezelő szerv vagy a kezelő szervezet bármely tagja” szövegrész helyébe a „foglaltakat 
a kuratórium változásbejegyzési kérelemmel érintett tagja vagy a kurátor” szöveg,

gb) a  „kezelő szervezet bármely tagja részére” szövegrész helyébe a  „kuratórium változásbejegyzési 
kérelemmel érintett tagja” szöveg,

gc) az  „alapítvány új kezelő szerve (szervezete) kijelölésének” szövegrész helyébe az  „alapítvány 
kuratóriuma új tagjának vagy új kurátora kijelölésének” szöveg,

h) 56. § (4) bekezdésében
ha) a  „kezelő szerve (szervezete) veszélyezteti” szövegrész helyébe a  „kuratóriumának tagja vagy 

a kurátora közvetlenül veszélyezteti” szöveg,
hb) az  „új kezelő szerve (szervezete)” szövegrész helyébe a  „kuratóriuma új tagjának vagy az  új 

kurátorának” szöveg,
i) 56. § (5) bekezdésében

ia) az  „alapítvány kezelő szerve, vagy kezelő szervezetének valamennyi tagja” szövegrész helyébe 
az „alapítvány kuratóriumának valamennyi tagja vagy kurátora” szöveg,

ib) a „bíróság a kezelő szervet, illetve a lemondott tagokat” szövegrész helyébe a „bíróság a lemondott 
kuratóriumi tagokat, illetve a kurátort” szöveg,

ic) az „új kezelő szervét (szervezetét)” szövegrész helyébe az „új kuratóriumi tagjait vagy kuratóriumot” 
szöveg,

j) 57.  § (1)  bekezdésében a „kezelő szerv vagy a  kezelő szervezet tagjai” szövegrész helyébe a „kuratórium 
változásbejegyzési kérelemmel érintett tagja vagy a kurátor” szöveg,

k) 57.  § (4)  bekezdésében az „új kezelő szerve (szervezete)” szövegrészek helyébe a „kuratóriuma új tagjának 
vagy új kurátora” szöveg,

l) 57. § (5) bekezdésében
la) a „kezelő szervezet (szervezetet) vagy annak tagját” szövegrész helyébe a „kuratóriumot, kurátort, 

vagy a kuratórium tagját” szöveg,
lb) az „új kezelő szerve (szervezete)” szövegrész helyébe az „új kuratóriuma vagy kurátora” szöveg,
lc) a „kezelő szervezet új tagjának” szövegrész helyébe a „kuratórium új tagjának” szöveg

lép.
 (25) Hatályát veszti a Cnytv. 56. § (1) bekezdés c) pontja.
 (26) A Cnytv. 84. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az országos névjegyzék az OBH által működtetett internetes felületen azonosítás nélkül elérhető. Az országos 
névjegyzék adatai a honlapon keresőprogram segítségével is megismerhetőek. A nyilvántartást úgy kell kialakítani, 
hogy a nem részletezett, illetve az egyéb adatként bejegyzendő adatok kereshetősége az országos névjegyzékben 
keresőszavakkal biztosítható legyen, az  OBH a  nyilvántartás nem részletezett, illetve egyéb adatainak egységes 
bejegyzése érdekében a  nyilvántartásban kódtárakat rendszeresít. Kódtárat kell rendszeresíteni különösen 
a 83. § (1) bekezdés i) pontjában, a 94. § (1) bekezdés e) pontjában és a 95. § a) pont ai) alpontjában meghatározott 
adatok kezelésére.”
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 (27) A Cnytv. 84. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) Az  országos névjegyzék a  szervezet, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység beszámolóját, 
közhasznúsági mellékletét is tartalmazza.”

 (28) A Cnytv. 91. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A nyilvántartási szám jogszabályban meghatározott módon a nyilvántartást vezető törvényszék kétjegyű kódját, 
a szervezettípus kétjegyű kódját és a szervezet egyedi hétjegyű azonosítóját tartalmazza.”

 (29) A Cnytv.
a) 84.  § (5)  bekezdésében a „kezelő szervének (szervezetének) tagjainak” szövegrész a „kuratórium tagjainak, 

a kurátornak” szöveggel,
b) 94. § (1) bekezdés d) pontjában a „kezelő szervezet” szövegrész a „kuratórium” szöveggel,
c) 94. § (1) bekezdés e) pontjában a „kezelő szerv” szövegrész a „kurátor” szöveggel,
d) 94.  § (2)  bekezdésében a  „kezelő szervezetbe az  állami alapító részéről jelölt tag vagy tagok nevét is” 

szövegrész a „kuratóriumba az  állami alapító részéről jelölt tag vagy tagok nevét is, vagy azt a  tényt, hogy 
a kurátort az állami alapító jelölte ki” szöveggel

lép hatályba.

131. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

131. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 31. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Ha a  sértett cselekvőképtelen, a  magánindítványt törvényes képviselője terjesztheti elő. Ha a  sértett 
korlátozottan cselekvőképes, a  magánindítványt önállóan terjesztheti elő, kivéve ha a  cselekvőképességében 
részlegesen korlátozott nagykorút a  személyes ügyei vitelében vagy a  bírósághoz, hatósághoz fordulás jogában 
a  bíróság korlátozta, ebben az  esetben a  magánindítvány előterjesztéséhez a  törvényes képviselő hozzájárulása 
szükséges. A magánindítványt a korlátozottan cselekvőképes kiskorú sértett törvényes képviselője is előterjesztheti. 
Ezekben az esetekben a magánindítvány előterjesztésére a gyámhatóság is jogosult. Érdekellentét esetén a Polgári 
Törvénykönyv szabályai az irányadók.”

 (2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„8. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartás szerinti gazdálkodó szervezeten kívül az a szervezet is, amelynek 
gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a  polgári perrendtartás szerint a  gazdálkodó 
szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni;”

132. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 
módosítása

132. § (1) Az  igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012.  évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: 
Iktv.) 105. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„105. § A Cnytv. 63. §-ának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek a  20.  §-ban foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell 
az egyesület képviselőjének anyja születési nevét és a vezető tisztségviselői megbízás időtartamát is. Az egyesület 
nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez a 21. és 22. §-ban foglaltakon kívül csatolni kell a következőket is:””

 (2) Az Iktv. 107. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Cnytv. 92. § (1) bekezdése a következő l)–n) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(a nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza:)
„l) – kijavítás [(5) bekezdés] esetén – az adat kijavításának időpontját,
m) a vezető tisztségviselői megbízás időtartamát és
n) a szervezet külön törvényben meghatározott adatait.””

 (3) Az Iktv. 110. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„110. § A Cnytv. 95. §-a következő szöveggel lép hatályba:
„95. § A nyilvántartás egyesület esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenően tartalmazza a következő adatokat is:
a) az egyesület formáját
aa) egyesület,
ab) párt,
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ac) sportegyesület,
ad) vallási tevékenységet végző szervezet,
ae) nemzetiségi egyesület,
af ) szakszervezet,
ag) szövetség,
ah) polgárőrszervezet és
ai) egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma,
b) az egyesület képviselőjének anyja születési nevét,
c) szövetség esetén az  egyesületek szövetségét létrehozó egyesületek, illetve alapítványok nevét, székhelyét, 
nyilvántartási számát,
d) határozott időre szóló képviselet esetében a  jogviszony megszűnésének időpontját, illetve, ha a  jogviszony 
megszűnésére a nyilvántartásban feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját.””

 (4) Nem lép hatályba az Iktv.
a) 88. § (2) bekezdése,
b) 116. § f ) pontja.

IX. Fejezet 
egyes pénzügyI és gazdaságI tárgyú, valamInt közszolgálattal összeFüggő törvények 
módosítása

133. A takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet módosítása

133. § (1) A  takarékbetétről szóló 1989.  évi 2.  törvényerejű rendelet (a  továbbiakban: Ttvr.) 1.  §-a a  következő (5) és 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Takarékbetét-szerződés alapján a  hitelintézet köteles az  elhelyezőtől takarékbetétkönyv vagy más okmány 
ellenében pénzt átvenni és annak összegét a szerződés szerint visszafizetni.
(6) A  fizetésiszámla-szerződés keretében hitelintézetnél elhelyezett pénzeszközökre a  takarékbetét-szerződés 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

 (2) A Ttvr.
a) 2. § (1) és (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 13/A. §  

(1)–(3) bekezdésében és 14. §-ában a „pénzintézet” szövegrész helyébe a „hitelintézet”,
b) 8. § (1) bekezdésében a „pénzintézethez” szövegrész helyébe a „hitelintézethez”,
c) 13. § (3) bekezdésében a „pénzintézet” szövegrészek helyébe a „hitelintézet”
szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a Ttvr. 1. § (1) bekezdésében a „(Ptk. 533. §)” szövegrész.

134. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

134. § (1) Az  illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Itv.) 45.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(a cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke)
„c) közkereseti társaság, betéti társaság esetén 50 000 forint,
d) az a)–c) pont alá nem tartozó egyéb jogi személy esetén – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – 100 000 forint,”

 (2) Az Itv. 45. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Zártkörűen működő részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársasággá történő alakulása esetén 
a  változás bejegyzése iránti kérelem illetéke 500 000 Ft, amely magában foglalja az  egyidejűleg bejelentett más 
változásokért fizetendő illetéket is.”

 (3) Az Itv. 102. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„h) gazdálkodó szervezet: a  gazdasági társaság, az  európai részvénytársaság, az  egyesülés, az  európai gazdasági 
egyesülés, az  európai területi együttműködési csoportosulás, a  szövetkezet, a  lakásszövetkezet, az  európai 
szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó 
szerv, az  egyes jogi személyek vállalata, a  végrehajtói iroda, a  közjegyzői iroda, az  ügyvédi iroda, a  szabadalmi 
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ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni 
vállalkozó;”

 (4) Az Itv.
a) 3. § (5) bekezdésében a „szerződés érvényességéhez” szövegrész helyébe a „szerződés hatályosságához”,
b) 17. § (1) bekezdés q) pontjában a „közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóval”,
c) 18.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a  „szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy” szövegrész helyébe 

a „szövetkezeti részesedés”,
d) 26. § (1) bekezdés s) pontjában a „közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóval”,
e) 45.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe 

a „közkereseti társaság, betéti társaság”,
f ) 45.  § (4)  bekezdésében az  „átalakulás” szövegrész helyébe az  „átalakulás, egyesülés, szétválás”, 

az „átalakulással” szövegrész helyébe az „átalakulással, egyesüléssel, szétválással”,
g) 102.  § (1)  bekezdés w)  pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Polgári 

Törvénykönyv”
szöveg lép.

 (5) Hatályát veszti az Itv.
a) 9. § (2) bekezdésében a „(Ptk. 674. §)”,
b) 13. § (2) bekezdésében a „(Ptk. 677. §)”,
c) 45. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyilvánosan működő részvénytársaság, illetve az”,
d) 74. § (5) bekezdésében a „[Ptk. 685. § c) pont]”,
e) 102. § (1) bekezdés v) pontjában a „ , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”,
f ) 102. § (5) bekezdésében a „Ptk. szerinti”
szövegrész.

135. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

135. § (1) A  helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Htv.) 3.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany:)
„b) a jogi személy, egyéb szervezet,”

 (2) A Htv. 31. § d) pontjában a „hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv 
szerinti hozzátartozója” szöveg lép.

136. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

136. § (1) A  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Flt.) 
16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  munkaadó szociális szövetkezet, a  támogatás mértéke a  munkabér és járuléka legfeljebb 70 százalékáig 
terjedhet, feltéve, hogy a  munkaadó vállalja a  hátrányos helyzetű személy továbbfoglalkoztatását legalább 
a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra.”

 (2) Az Flt. 54/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az elévülést megszakítja
a) igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás,
b) az  igénynek a  bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a  bíróság az  eljárást befejező jogerős érdemi 
határozatot hozott,
c) az igény megegyezéssel történő módosítása,
d) az egyezségkötés, és
e) a kötelezett elismerése.
(5a) Az  elévülés megszakításától vagy az  elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az  elévülési idő újból 
kezdődik. Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási 
cselekmények szakítják meg.”
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137. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

137. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
a) 1.  § (8)  bekezdésében és 2.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a „személyhez fűződő jogai” szövegrész helyébe 

a „személyiségi jogai”,
b) 8.  § (4)  bekezdésében a  „vagy közeli hozzátartozójuk (Ptk. 685.  § b)  pont)” szövegrész helyébe a  „vagy 

a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójuk”
szöveg lép.

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

138. § (1) A  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.  évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Állami vagy önkormányzati lakás esetén a bérbeadó a határozatlan időre szóló szerződést rendes felmondással, 
írásban abban az  esetben mondhatja fel, ha egyidejűleg a  bérlő részére beköltözhető és megfelelő lakást 
(a  továbbiakban: cserelakás) ajánl fel ugyanazon a  településen − a  fővárosban a  főváros területén − bérleti 
jogviszony létesítésére. A felmondási idő három hónapnál rövidebb nem lehet.”

 (2) Az Lt. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Állami vagy önkormányzati helyiség esetén a  határozatlan időre kötött szerződés cserehelyiség biztosítása 
nélkül is felmondható, ha a felek másként nem állapodtak meg. A felmondási idő – eltérő megállapodás hiányában – 
egy évnél rövidebb nem lehet.”

 (3) Az Lt.
a) 11.  § (4)  bekezdésében az  „az (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt kötelezettségét – az  ott megjelölt 

időpontban –” szövegrész helyébe az „az azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetén a kötelezettségét 
– az épület karbantartásával vagy felújításával egyidejűleg –”,

b) 33. § (1) bekezdésében az „a lakás egy részét” szövegrész helyébe az „a lakást vagy annak egy részét”,
c) 64/C. § (2) bekezdés c) pontjában az „a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján vezető tisztségviselő” 

szövegrész helyébe a „gazdasági társaság vezető tisztségviselője”
szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti az Lt.
a) 2. § (1), (2) és (4) bekezdése,
b) 8. §-a,
c) 11. § (1) bekezdése,
d) 16. § (2) és (3) bekezdése,
e) 24. § (1) bekezdése,
f ) 25. § (2) és (4) bekezdése,
g) 25. § (5) bekezdésében az „és (2)”, valamint az „a (3) és (4) bekezdés esetében a hónap” szövegrész,
h) 26. § (5) és (6) bekezdése,
i) 28. §-a.

139. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

139. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. § (4) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„a) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott személyek, valamint az élettárs;”

 (2) Az Öpt. 40/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásában üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmat kell 
érteni.”

 (3) Az  Öpt. 6.  § (3)  bekezdésében a  „Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959.  évi IV.  törvény 
(a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg lép.
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 (4) Hatályát veszti
a) az Öpt. 20. § (4) bekezdésében a „[Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész,
b) az Öpt. 40/A. § (4) bekezdése.

140. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

140. § (1) A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Eximtv.) 1. § (5a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„c) gazdálkodó szervezet: a  gazdasági társaság, az  európai részvénytársaság, az  egyesülés, az  európai gazdasági 
egyesülés, az  európai területi együttműködési csoportosulás, a  szövetkezet, a  lakásszövetkezet, az  európai 
szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó 
szerv, az  egyes jogi személyek vállalata, a  közös vállalat, a  végrehajtói iroda, a  közjegyzői iroda, az  ügyvédi iroda, 
a  szabadalmi ügyvivői iroda, az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a  magánnyugdíjpénztár, az  egyéni cég, 
továbbá az egyéni vállalkozó.”

 (2) Az Eximtv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § A  Ptk. 2:47.  § (1)  bekezdésében meghatározott üzleti titok és a  Hpt.-ben meghatározott banktitok 
megtartására vonatkozó kötelezettség nem terjed ki – a Hpt.-ben meghatározott szerveken túlmenően – a miniszter 
által vezetett minisztérium és az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére adott 
adatszolgáltatásra, valamint a Mehib Rt. részére továbbított adatokra sem.”

 (3) Az Eximtv. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Ptk. 2:47.  § (1)  bekezdésében meghatározott üzleti titok és a  Bit.-ben meghatározott biztosítási titok 
megtartására vonatkozó kötelezettség nem terjed ki – a  Bit. 157.  § (1)  bekezdésében meghatározott szerveken 
túlmenően – a  miniszter által vezetett minisztérium és az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium részére adott adatszolgáltatásra, valamint az Eximbank részére továbbított adatokra sem.”

 (4) Az Eximtv.
a) 1.  § (4)  bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvényt (a  továbbiakban: Gt.)” szövegrész helyébe 

a  „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) jogi személyekre vonatkozó 
rendelkezéseit” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia” szöveg,
c) 21. § (3) bekezdés c) pontjában a „bankgaranciával” szövegrész helyébe a „garanciával” szöveg,
d) 21. § (3) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában a „bankgaranciájával” szövegrészek helyébe a „garanciájával” 

szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az Eximtv. 25. § (4) bekezdése.

141. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

141. § (1) A  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 3.  § 34.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„34. Értékpapír: minden olyan okirat, elektronikus jelsorozat, amely a kibocsátás helyének joga szerint értékpapírnak 
minősül, továbbá a  közkereseti társaságban és a  betéti társaságban fennálló részesedés, a  korlátolt felelősségű 
társaság üzletrésze és a szövetkezeti részesedés.”

 (2) Az Szja tv. 1. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Szja tv.

a) 24. § (1) bekezdés e) pontjában a „választott tisztségviselő (kivéve a választott könyvvizsgálót) tevékenysége” 
szövegrész helyébe a „választott vagy kijelölt tisztségviselő (ideértve a felügyelőbizottság tagját és a Polgári 
Törvénykönyv szerinti küldöttgyűlés tagját, de ide nem értve a választott könyvvizsgálót) tevékenysége”,

b) 28. § (20) bekezdésében az „a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozói” szövegrész helyébe az „a 
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói”,

c) 71. § (2) bekezdés d) pontjában az „a szövetkezetekről szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a szövetkezet 
alapszabályában”,
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d) 1. számú melléklet 3.  pont 3.4.  alpont b)  alpontjában az „a Ptk. szerinti” szövegrész helyébe az „a Polgári 
Törvénykönyv szerinti”,

e) 1. számú melléklet 6.  pont 6.1.  alpont c)  alpontjában a  „kártérítésként, kivéve” szövegrész helyébe 
a „kártérítésként, sérelemdíjként, kivéve”

szöveg lép.

142. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

142. § (1) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII.  törvény (a továbbiakban: Krt.) „Bírósági letét” alcíme helyébe a következő 
alcím lép:
„Az áru értékesítéséből befolyt összeg letétbe helyezése
43. § (1) A  bírósági letétbe helyezés iránti kérelmet a  közraktár székhelye szerint illetékes járásbíróságnál kell 
előterjeszteni, a letétbe helyezendő pénzt pedig a járásbíróság székhelye szerint illetékes bírósági gazdasági hivatal 
letéti számlájára kell befizetni annak a bíróságnak a megjelölésével, amelyhez a közraktár a  letét elfogadása iránti 
kérelmet benyújtja.
(2) A befizetéskor meg kell jelölni az összeg rendeltetését, a letevő nevét és azt, hogy a közraktári jegy vagy a jegy 
mely részének birtokosa jogosult felvenni a letett összeget. Ha a jogosult ismeretlen, erre utalni kell.
(3) A kérelemben fel kell tüntetni a (2) bekezdésben említett adatokat és a letét kiutalásával kapcsolatos kikötéseket, 
elő kell adni és valószínűsíteni kell továbbá a letétbe helyezés okát vagy célját is.
(4) A kérelemhez csatolni kell a pénz befizetését igazoló okiratot.
(5) A  közraktári jegy vagy egyik részének birtokosa – ha a  letétbe helyezett összeghez hozzá akar jutni – köteles 
a  közraktárnál az  értékpapírt bemutatni, s a  közraktár – ha az  e  törvényben foglalt feltételek fennállnak – a  jegy 
érvénytelenítése után cégszerű aláírásával igazolja, hogy a  jegy birtokosa jogosult a  letétbe helyezett összeg 
felvételére. Az igazolás alapján a letétet ki kell utalni.
(6) Az  e  törvény szerinti letétbe helyezési kötelezettség közjegyzői letét útján is teljesíthető, amire a  (3) és 
(5)  bekezdésben foglalt eltérésekkel az  egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008.  évi XLV.  törvény 
szabályai alkalmazandóak.”

 (2) A Krt.
a) 2.  § (1)  bekezdésében az  „a gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe az  „a Polgári 

Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó”,
b) 15.  § (4)  bekezdésében, 32.  § (3)  bekezdés d)  pontjában és 33.  § (2)  bekezdésében a „bírói” szövegrész 

helyébe a „bírósági vagy közjegyzői”,
c) 22. § (4) bekezdésében a „felelős őrzésre” szövegrész helyébe a „megbízás nélküli ügyvitelre”
szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a Krt. 2. § (2) bekezdésében a „(jegyzett tőkével)” szövegrész.

143. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

143. § (1) A  munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.  évi LXXV.  törvény (a  továbbiakban: Met.) 1.  § (4)  bekezdés a) és b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik)
„a) a  Polgári Törvénykönyvben szabályozott vállalkozási szerződés, valamint megbízási szerződés alapján végzett 
munka, továbbá,
b) a  Polgári Törvénykönyvben szabályozott közkereseti társaság és betéti társaság tagjának személyes 
közreműködése, valamint a  korlátolt felelősségű társaság tagjának mellékszolgáltatásként nyújtott személyes 
közreműködése,”

 (2) A  Met. 3.  § (3)  bekezdésében az  „a szövetkezetekről szóló törvényben” szövegrész helyébe az  „az 
iskolaszövetkezeteket szabályozó törvényben” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a  Met. 1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „valamint jogi személynek nem minősülő gazdasági 
társaságra,” szövegrész.
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144. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

144. § (1) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tao.  törvény) 3. számú 
melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (2) A Tao. törvény 22. § (14) bekezdésében az „a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 58. §-a” szövegrész helyébe 
az „a Ptk.” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a Tao. törvény
a) 4. § 5. pontjában a „ , jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben”,
b) 4. § 7. pontjában a „ , jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég”,
c) 26. § (12) bekezdésében az „ , a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”,
d) 5. számú melléklet 12. pontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”
szövegrész.

145. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

145. § (1) A  lakástakarékpénztárakról szóló 1996.  évi CXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ltp.) 6.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Kedvezményezett lehet
a) a  lakás-előtakarékoskodónak a  Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója (a  továbbiakban: közeli 
hozzátartozó) az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján,
b) a Polgári Törvénykönyv szerinti gyámság alatt álló kiskorú az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, akinek 
a javára a lakás-előtakarékoskodó a lakás-előtakarékossági szerződést megkötötte.”

 (2) Az Ltp. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A lakás-előtakarékoskodó személye a (2) és (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével csak akkor változtatható, 
ha az új lakás-előtakarékoskodó az eredeti lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója. A lakás-előtakarékoskodó 
személyének megváltoztatásához jogerős bírósági ítélet, hatósági határozat vagy a korábbi és az új tulajdonos írásos 
nyilatkozata szükséges.”

146. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

146. § (1) A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 3. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jelzálog-hitelintézet pénzkölcsönt nyújt Magyarország, az  Európai Unió más tagállama vagy az  Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (a továbbiakban: EGT-állam) területén lévő ingatlanon 
alapított jelzálogjog, ideértve az önálló zálogjogként alapított, valamint a különvált jelzálogjogot is (a továbbiakban 
együtt: jelzálogjog) fedezete mellett, amelyhez forrásait alapvetően jelzáloglevél kibocsátásával gyűjti.”

 (2) A Jht. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(jelzálog-hitelintézet kizárólag az  alábbi pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő befektetési 
szolgáltatási tevékenységeket végzi:)
„d) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása (a továbbiakban együtt: bankári 
kötelezettség);”

 (3) A Jht. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  teljes hitelállományban a  kölcsönszerződések megkötésekor, a  jelzáloghitelek megvásárlásakor, a  különvált 
jelzálogjog fedezete mellett történő pénzkölcsönnyújtáskor (a továbbiakban: refinanszírozási jelzáloghitel), valamint 
az  önálló zálogjogvásárlások időpontjában a  legalább ötéves futamidejű jelzálog-hitelintézeti követelések aránya 
nem lehet kevesebb nyolcvan százaléknál.
(2) A  jelzálog-hitelintézet jelzálogjogával terhelt ingatlant a  jelzálogjognak a  jelzálog-hitelintézet által történő 
alapítása, megszerzése, illetve a  jelzálog-hitelintézetre történő átruházása időpontjától e  jogának megszűnéséig 
csak a  jelzálog-hitelintézet hozzájárulásával lehet elidegeníteni és megterhelni. Az  ingatlant terhelő elidegenítési 
és terhelési tilalmat a  jelzálogjognak a  jelzálog-hitelintézet javára történő bejegyzésével, illetve átjegyzésével 
egyidejűleg – erre irányuló külön kérelem nélkül is – az ingatlan-nyilvántartásban fel kell jegyezni, ennek elmaradása 
esetén azonban a jogosult azt nem érvényesítheti a jóhiszemű harmadik jogszerzővel szemben.
(3) A  jelzáloghitelekből, a  refinanszírozási jelzáloghitelekből, valamint az önálló zálogjog visszavásárlásából eredő, 
továbbá a  különvált zálogjog átruházásával biztosított tőkekövetelések állományának mértéke – ide nem értve 
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a kapcsolódó kölcsönrészből eredő tőkeköveteléseket, továbbá a visszavásárlási vételár, valamint a refinanszírozási 
jelzáloghitel kapcsolódó kölcsönrészre eső összegét – nem haladhatja meg a fedezetül szolgáló ingatlanok együttes 
hitelbiztosítéki értékének hetven százalékát.”

 (4) A Jht. 8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjognak a jelzálog-hitelintézetre történő átruházásával 
létrejött különvált zálogjog fedezete mellett a  jelzálog-hitelintézet akkor nyújthat refinanszírozási jelzáloghitelt 
hitelintézetnek, ha
a) a  jelzálog-hitelintézetnek a  refinanszírozási jelzáloghitelből eredő tőkekövetelése a  hitelintézettel szemben 
a refinanszírozási jelzáloghitel futamideje alatt nem haladja meg a különvált zálogjoggal biztosított jelzáloghitelből 
és a  kapcsolódó kölcsönrészből (a  továbbiakban a  különvált zálogjoggal biztosított jelzáloghitel és a  kapcsolódó 
kölcsönrész együtt: eredeti jelzáloghitel) még fennálló követelés mértékét,
b) a  hitelintézet a  refinanszírozási jelzáloghitel nyújtását megelőzően kötelezettséget vállal, hogy az  eredeti 
jelzáloghitel elő- vagy végtörlesztése esetén a refinanszírozási jelzáloghitelt ugyanolyan mértékben haladéktalanul 
elő- vagy végtörleszti,
c) a  hitelintézet javára a  különvált zálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kötöttek ki, vagy 
a  jelzálogjogot alapító szerződésben szerepel az  a  tájékoztatás, hogy ha a  jelzálog-hitelintézet az  eredeti 
zálogjogosult helyébe lép, a  jelzálog-hitelintézet javára elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn, és a  kapcsolódó 
kölcsönrész nyújtása esetén figyelembe vették a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szabályokat,
d) az  eredeti jelzáloghitelből eredő követelés az  azt biztosító jelzálogjogot átruházó hitelintézet könyvvizsgálója 
szerint problémamentes minősítésű,
e) az  eredeti jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan vagy ingatlanok hitelbiztosítéki értékét a  refinanszírozási 
jelzáloghitelt nyújtó jelzálog-hitelintézet az  erre vonatkozó szabályok betartásával állapította meg, és az  eredeti 
jelzáloghitel kölcsönszerződésben meghatározott tőkeösszege nem haladja meg a  jelzálog-hitelintézetre 
átruházott különvált zálogjoggal terhelt ingatlan vagy ingatlanok hitelbiztosítéki értékét, a kapcsolódó kölcsönrész 
tőkeösszege és kamata pedig nem haladja meg az állami készfizető kezességvállalással biztosított összeget, és
f ) az  eredeti jelzáloghitelre vonatkozó szerződéseket tartalmazó okiratok megfelelnek a  6.  §-ban foglalt 
követelményeknek, függetlenül attól, hogy a  6.  § b)  pontja szerinti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot 
a kölcsön folyósítása előtt vagy azt követően tették.”

 (5) A Jht. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a visszavásárló, illetve a refinanszírozási jelzáloghitelt felvevő hitelintézet a jelzálog-hitelintézettel megkötött 
visszavásárlási- vagy kölcsönszerződésből, vagy szerződésekből eredő bármely fizetési kötelezettségét megszegi, 
továbbá, ha a  Magyar Nemzeti Bank a  hitelintézet felszámolását kezdeményezte, a  felszámolás iránti kérelem 
bírósághoz történő benyújtásának napjával valamennyi visszavásárlási szerződéssel érintett, önálló zálogjoggal 
biztosított jelzáloghitel és kapcsolódó kölcsönrész, továbbá valamennyi eredeti jelzáloghitel a (3) bekezdés szerinti 
jogkövetkezménnyel a  jelzálog-hitelintézetet illeti meg, amely – törvényi engedményesként – e  tényről maga is 
jogosult a  kötelezettet az  engedményezőnek a  Polgári Törvénykönyv szerinti értesítési kötelezettsége hatályával 
tájékoztatni. Ebben az  esetben a  jelzálog-hitelintézet az  elszámolás során csak a  visszavásárlási vételárnak azt 
a  részét köteles a  hitelintézetnek kiadni, amellyel az  – a  visszavásárlási vételár eddig törlesztett és a  jelzálog-
hitelintézetet megillető jelzáloghitel, illetve az abból még fennálló, a hitelintézet könyvvizsgálója által jóváhagyott, 
elszámolt értékvesztéssel csökkentett követelés együttes összegét figyelembe véve – többet teljesített. A törvényi 
engedményezés alapján átszállt eredeti jelzáloghitelek esetében a  jelzálog-hitelintézet kiadja a  hitelintézetnek 
az eredeti jelzáloghitel alapján fennálló, a hitelintézet által elszámolt értékvesztéssel korrigált és könyvvizsgáló által 
jóváhagyott, összesített tőkekövetelés azon részét, amellyel az  eredeti jelzáloghitelek alapján fennálló összesített 
tőkekövetelés a refinanszírozási jelzáloghitelek alapján fennálló tőkekövetelés összegét meghaladja.”

 (6) A Jht. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Magyarország területén előállított jelzáloglevélre a  kötvényre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (7) A Jht. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Rendes fedezetként azon jelzáloghitelből, illetve refinanszírozási jelzáloghitelből eredő tőkekövetelés és 
a szerződés alapján járó kamat, valamint a fennálló tőkekövetelés százalékában meghatározott, a kölcsönszerződés 
szerint a  futamidő alatt rendszeresen felszámítható kezelési költség (a  továbbiakban: kamat jellegű bevétel) 
vehető figyelembe, amely fedezetéül kikötött jelzálogjog a  jelzálog-hitelintézet javára az  ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre került. Rendes fedezetként a  visszavásárlási vételár, valamint a  kapcsolódó kölcsönrészből eredő 
tőkekövetelés és a szerződés alapján járó kamat, valamint kamat jellegű bevétel, továbbá a származtatott (derivatív) 
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ügylet (6)  bekezdés szerinti értéke is figyelembe vehető. Refinanszírozási jelzáloghitelből eredő tőkekövetelés, 
illetve önálló zálogjog vásárlása-visszavásárlása esetén a  visszavásárlási vételár, továbbá a  szerződés alapján 
járó kamat és kamat jellegű bevétel abban az  esetben vehető figyelembe rendes fedezetként, ha a  különvált 
zálogjog, illetve az önálló zálogjog alapítása, valamint a  jelzálog-hitelintézet javára történő átruházása érvényesen 
megtörtént, és a jelzálog-hitelintézet feltétel nélkül jogosult kezdeményezni a különvált zálogjog, valamint az önálló 
zálogjog átjegyzését a saját javára az ingatlan-nyilvántartásban.”

 (8) A Jht. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  jelzáloghitelből, a  refinanszírozási jelzáloghitelből eredő tőkekövetelés, illetve a  visszavásárlási vételár 
összege a  fedezetül lekötött ingatlan hitelbiztosítéki értékének hatvan százalékát meghaladja, rendes fedezetként 
a tőkekövetelés, illetve a visszavásárlási vételár összege legfeljebb annak 60%-áig vehető figyelembe. Ha a fedezetül 
lekötött ingatlan a  bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény 147.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti 
lakóingatlan, akkor a  jelzáloghitelből eredő tőkekövetelés, illetve visszavásárlási vételár összege a  hitelbiztosítéki 
érték 70%-áig vehető rendes fedezetként figyelembe.”

 (9) A Jht. 15. §-át megelőző alcímcím helyébe a következő cím lép:
„Jelzáloglevélből eredő kötelezettség átszállása”

 (10) A Jht. 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  jelzálog-hitelintézet az  átalakítása vagy felszámolása esetén valamennyi, a  kibocsátott jelzáloglevelekkel és 
a  megkötött derivatív ügyletekkel kapcsolatos szerződésből származó jogát és kötelezettségét a  Magyar Nemzeti 
Bank engedélyével egészben vagy részben más jelzálog-hitelintézetre átruházhatja.
(2) Jelzáloglevélből és származtatott (derivatív) ügyletből eredő kötelezettség átvállalása során a  Polgári 
Törvénykönyv szerződésátruházásra vonatkozó szabályait azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  átruházás 
esetén a  szerződés biztosítékai nem szűnnek meg, továbbá az  átruházáshoz nem szükséges a  jelzáloglevél-
tulajdonos és a  fedezetbe vont származtatott (derivatív) ügylet szerződött partnerének hozzájárulása. 
Az átruházással – az engedély kézhezvételének időpontjától – a jelzáloglevélből és a fedezetbe vont származtatott 
(derivatív) ügyletből eredő kötelezettség az átruházó jelzálog-hitelintézetet terheli.”

 (11) A Jht. 16. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(nem lehet vagyonellenőr az a személy, aki)
„a) a  jelzálog-hitelintézet alapítója, részvényese, vezető tisztségviselője, felügyelő-bizottsági tagja, könyvvizsgálója 
és ezek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, a jelzálog-hitelintézet alkalmazottja;”

 (12) A Jht. 23. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a magyar nemzeti bank a  hpt.-ben és a  tpt.-ben meghatározottakon túlmenően a  következő intézkedést és kivételes 
intézkedést alkalmazhatja:)
„b) a jelzáloglevelekből eredő kötelezettség és a fedezetet képező jelzáloghitel-állomány, ideértve a visszavásárlási 
vételárból, valamint refinanszírozási hitelből eredő követelésállományt is, továbbá a  pótfedezet átruházására 
kötelezheti a  jelzálog-hitelintézetet, ha tőkemegfelelési mutatója – kilencven napot meghaladóan – négy 
százaléknál alacsonyabb, és azt a Magyar Nemzeti Bank által megállapított határidőn belül nem tudják helyreállítani.”

147. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

147. § (1) A  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § a) pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:
Foglalkoztató:)
„2. a  szakképzésről szóló törvényben meghatározott tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat 
folytató tanuló esetén a tanulószerződés megkötésére jogosult szervezet,”

 (2) A Tbj. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés g)  pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát 
végző személynek kell tekinteni azt is, aki: gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető 
tisztségviselője, alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, köztestület, kamara, európai 
részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi együttműködési csoportosulás, 
vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek 
vállalata, közös vállalat, egyéni cég, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, állami vállalat, egyes 
jogi személyek vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, önkéntes 
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kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e szervezetek 
felügyelőbizottságának tagja; helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője), társadalmi 
megbízatású polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri 
az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott összeget.”

 (3) A Tbj.
a) 5.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott” szövegrész helyébe 

a „szociális szövetkezetben”,
b) 16.  § (1)  bekezdés w)  pontjában a  „szociális szövetkezetben a  szövetkezetekről szóló törvényben 

meghatározott” szövegrész helyébe a „szociális szövetkezetben”,
c) 19.  § (2)  bekezdésében az „a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi” szövegrész helyébe 

a „tagi”,
d) 19.  § (4)  bekezdésében az „a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi” szövegrész helyébe 

a „tagi ”,
e) 39/B.  § (1)  bekezdésében az „A szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi” szövegrész helyébe 

a „Tagi”,
f ) 44/A.  § (3a)  bekezdésében a  „szociális szövetkezet a  szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott” 

szövegrész helyébe a „szociális szövetkezet”
szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti a  Tbj. 4.  § a)  pont 1.  alpontjában a  „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,” 
szövegrész.

148. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

148. § (1) A  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény (a  továbbiakban: Mpt.) 
4. § (2) bekezdés y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„y) közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek, valamint az élettárs,”

 (2) Az Mpt. 49. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(nem választható meg a  pénztár vezető tisztségviselőjének, illetve nem alkalmazható a  pénztárban vezető állásúként 
az a személy,)
„d) aki vezető tisztségviselője volt olyan, a  Ptk. hatálya alá tartozó gazdasági társaságnak vagy szövetkezetnek, 
amelyben 5 éven belül csőd- vagy felszámolási eljárást kellett lefolytatni,”

 (3) Az Mpt. 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásában üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmat kell 
érteni.”

 (4) Az Mpt. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

149. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

149. § (1) A  fogyasztóvédelemről szóló 1997.  évi CLV.  törvény (a  továbbiakban: Fgytv.) 28/A.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„28/A.  § Az  eljárás megindítása esetén a  Polgári Törvénykönyv elévülés nyugvására vonatkozó rendelkezései 
irányadók.”

 (2) Az Fgytv.
a) 22. § (2) bekezdés a) pontjában a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „cselekvőképességében 

bármely ügycsoportban korlátozott”,
b) 26.  § (1)  bekezdésében a  „hozzátartozójának [Ptk. 685.  § b)  pont]” szövegrész helyébe az  „a Polgári 

Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának”
szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az Fgytv. 55. § (1) bekezdés c)–e) pontja.
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150. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

150. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény (a  továbbiakban: Szát.) 3.  § (8) bekezdés 13. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„13. pénzügyi lízing: a Polgári Törvénykönyv szerinti pénzügyi lízingszerződés alapján létrejött ügylet;”

 (2) A Szát. 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) E  törvény alkalmazásában a  saját részvényekkel, saját üzletrészekkel esik egy tekintet alá a  visszavásárolt 
(megszerzett) szövetkezeti részesedés (ideértve az átalakított befektetői részjegyet is). A visszavásárolt (megszerzett) 
szövetkezeti részesedésre e  törvény saját részvényre, saját üzletrészre vonatkozó szabályait kell megfelelően 
alkalmazni.”

 (3) A Szát. 89. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  korlátolt felelősségű társaság és a  részvénytársaság kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell a  Polgári 
Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint
a) többségi befolyással,
b) minősített többséget biztosító befolyással
rendelkező tag (részvényes) nevét, székhelyét, szavazatainak arányát.”

 (4) A Szát.
a) 2/A.  § (1)  bekezdésében a  „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (közkereseti társaság, betéti 

társaság)” szövegrész helyébe a „közkereseti társaságra, betéti társaságra”,
b) 2/A.  § (2) és (5)  bekezdésében a  „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe 

a „közkereseti társaság, betéti társaság”,
c) 2/A. § (3) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra” szövegrész helyébe a „közkereseti 

társaságra, betéti társaságra”,
d) 2/A. § (4) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak” szövegrész helyébe a „közkereseti 

társaságnak, betéti társaságnak”,
e) 3. § (5) bekezdés 3. pontjában, valamint 11. § (9) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvényben” 

szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseiben”,
f ) 3. § (6) bekezdés 3. pontjában a „részjegy” szövegrész helyébe a „szövetkezeti részesedés”,
g) 89.  § (3)  bekezdésében, valamint 155.  § (10)  bekezdésében a  „gazdasági társaságokról szóló törvény” 

szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései”,
h) 140.  § (3)  bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvény előírásai” szövegrész helyébe a „Polgári 

Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései”,
i) 151.  § (6)  bekezdés f )  pontjában a  „cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság” szövegrész 

helyébe a „cselekvőképességet érintő gondnokság”
szöveg lép.

151. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

151. § (1) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdés 35. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(e törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„35. ellenőrzött társaság: a Ptk. 3:324. § (1) bekezdésében meghatározott társaság,”

 (2) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 67. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„67. kibocsátó: az a személy, aki az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja,”

 (3) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„100. összehangoltan eljáró személyek: olyan természetes személyek, jogi személyek vagy egyéb szervezetek, akik 
vagy amelyek a  céltársaságban történő befolyásszerzésre, a  céltársaság irányításának megszerzésére vagy vételi 
ajánlat meghiúsítására irányuló megállapodás alapján működnek együtt,”
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 (4) A Tpt. 5. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„5. hitelintézet, bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet, pénzügyi vállalkozás: a  Hpt.-ben ilyenként 
meghatározott szervezet,”

 (5) A Tpt. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  kibocsátó dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy az  értékpapírt dematerializált értékpapírrá 
alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról – zártkörűen működő részvénytársaság részvényei 
kivételével – utóbb nem rendelkezhet.”

 (6) A Tpt. „Az értékpapír átalakítása” alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) Ha a  kibocsátó a  dematerializált részvényt nyomdai úton előállított részvénnyé alakítja át, az  erről 
szóló döntést követő hatvan napon belül a  létesítő okiratában meghatározott közzétételi helyén, valamint 
a Cégközlönyben közzétett hirdetmény útján tájékoztatja a részvényeseket a részvény átalakításának folyamatáról. 
A dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról szóló kibocsátói döntés miatt 
módosított létesítő okirat Cégbíróság általi bejegyzését követően a  kibocsátó köteles haladéktalanul a  központi 
értéktárat értesíteni.
(2) A hirdetményben meg kell jelölni az átalakítási folyamat kezdő napját, a dematerializált részvény nyomdai úton 
előállított részvénnyé történő átalakításának napját, valamint a  nyomdai úton előállított részvény átvételének 
helyét.
(3) Az átalakítási folyamat 90 napnál hosszabb nem lehet.
(4) A  nyomdai úton előállított részvények letéti őrzésével – a  nyomdai úton előállított részvény előállításától 
a  részvényesnek történő átadásáig – a  kibocsátó letétkezelőt köteles megbízni. Amennyiben a  részvényes 
a nyomdai úton előállított részvényt továbbra is az értékpapír letéti számláján kívánja nyilvántartani, úgy legkésőbb 
az  átalakítás napjáig köteles bejelenteni a  kibocsátó felé letétkezelőjét, amely alapján a  kibocsátó a  részvényt 
a  letétkezelő részére köteles átadni. Amennyiben a  kibocsátó a  nyomdai úton előállított részvény letéti őrzésével 
a  központi értéktárat bízza meg, úgy a  dematerializált részvény központi értékpapír-számláról való törlésével és 
a  nyomdai úton előállított részvény értékpapír letéti-számlákon való jóváírásával egyidejűleg a  nyomdai úton 
előállított részvény átadottnak tekintendő.
(5) Az  átalakítás napján a  kibocsátó nyilatkozik a  központi értéktár felé arról, hogy a  dematerializált részvény 
mennyiségének megfelelő számú nyomdai úton előállított részvényt előállította. Az átalakítás napjával a kibocsátó 
az átalakított dematerializált részvénysorozatot érvénytelenné nyilvánítja. Az átalakítás napján – a központi értéktár 
értesítése alapján – a  számlavezető törli az  általa vezetett értékpapírszámláról a  dematerializált részvényt. Ezt 
követően a központi értéktár a dematerializált részvényt a központi értékpapírszámláról törli, és ezzel egyidejűleg 
a  dematerializált részvényről kiállított és a  központi értéktárnál letétbe helyezett okiratot érvényteleníti. 
Az átalakítás napján jogosult először a részvényes a nyomdai úton előállított részvény átvételére, illetve az átalakítás 
napjától a nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgyát képezheti.
(6) Az átalakítás napjától az átalakított sorozatba tartozó, de a részvényes által át nem vett nyomdai úton előállított 
részvényeket a  letétkezelő köteles megőrizni és nyilvántartani azzal, hogy a  nyomdai úton előállított részvények 
jogosultjának a dematerializált részvény utolsó jogosultját kell tekinteni.
(7) Ha a  dematerializált részvény zárolt értékpapír-alszámlán volt jóváírva, a  számlavezető köteles gondoskodni 
arról, hogy a  nyomdai úton előállított részvény változatlan feltételekkel, a  folyamatosságot biztosítva zárolt 
alszámlán kerüljön elhelyezésre.”

 (7) A Tpt. III. fejezete az „Az értékpapír átalakítása” című alcímet követően a következő alcímmel és 12/B. §-sal egészül ki:
„Kötvény, mint speciális értékpapír előállítása és forgalomba hozatala
12/B. § (1) A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely lejárat nélküli vagy – jogszabály által 
megszabott keretek között – lejárattal rendelkezik. A  kötvényben a  kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy 
az  ott megjelölt pénzösszegnek az  előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az  általa vállalt 
esetleges egyéb szolgáltatásokat (a  továbbiakban együtt: kamat), továbbá a  pénzösszeget a  kötvény mindenkori 
tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti és teljesíti.
(2) A kötvénynek tartalmaznia kell:
a) a kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást,
b) a kötvény elnevezését és kibocsátásának célját,
c) a kötvény névértékét, értékpapírkódját és – dematerializált kötvény kivételével – sorszámát,
d) a kibocsátó megnevezését,
e) az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozást,
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f ) a kötvény futamidejét (kivéve a lejárat nélküli kötvényt); a kamatfizetési és beváltási (törlesztési) időpontokat és 
feltételeket,
g) a  kötvény összegének visszafizetését (kivéve a  lejárat nélküli kötvényt) és a  kamat megfizetését biztosító 
kötelezettségvállalásokat,
h) a kötvény kiállításának helyét és napját,
i) a kibocsátó aláírását.
(3) Dematerializált kötvényre is az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 
hogy a  (2)  bekezdés i)  pontjában meghatározott személyek aláírását – az  értékpapírokra vonatkozó törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően – a  kibocsátó által kiállított és a  központi értéktárban elhelyezett okiraton kell 
feltüntetni. A dematerializált kötvény az aláírás helyett az okiratot aláírók nevét tartalmazza.
(4) A  dematerializált kötvények esetében a  kötvénytulajdonos azonosító adatait a  7.  § (3)  bekezdésének 
megfelelően az  értékpapírszámla tartalmazza. Az  azonosító adatok körét a  pénzmosás és a  terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény tartalmazza.
(5) A nyomdai úton előállított kötvénynek a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell az első tulajdonos 
azonosító adatait.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában azonosító adat:
a) természetes személy esetén: családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és születési idő,
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: név, székhely, cégjegyzék- vagy 
nyilvántartási szám.
(7) Az  az  okirat vagy adat, amelyből az  (2), (3) és (5)  bekezdésben megjelölt kellékek valamelyike hiányzik, nem 
minősül kötvénynek.
(8) Kötvény kibocsátására jogosult:
a) az állam, beleértve a külföldi államot is,
b) a Magyar Nemzeti Bank,
c) az önkormányzat,
d) nemzetközi szervezet és minden olyan külföldi szervezet, amely saját joga alapján kötvény kibocsátására jogosult,
e) jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve a  jogi személyiséggel rendelkező külföldi 
gazdálkodó szervezet fióktelepe,
f ) külön törvényben erre feljogosított szervezet.”

 (8) A Tpt. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közérdeklődésre számot tartó kibocsátónak a  Ptk. 3:291.  §-a szerinti audit bizottságot kell létrehoznia és 
működtetnie, figyelemmel arra, hogy a  zártkörűen működő részvénytársasági formában működő kibocsátó 
esetén, ahol a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezései részvénytársaságot és közgyűlést említenek, ott 
az (1) bekezdés szerinti kibocsátót és annak legfőbb szervét kell érteni.”

 (9) A Tpt. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a  közérdeklődésre számot tartó kibocsátó rendelkezik 
olyan testülettel, amely megfelel a Ptk. 3:291. § (1) és (2), valamint (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek, 
és a testület ellátja a Ptk. 3:291. § (4) bekezdésében foglaltakat. A közérdeklődésre számot tartó kibocsátónak ebben 
az esetben saját honlapján nyilvánosságra kell hoznia, hogy melyik testület látja el a Ptk. 3:291. § (1) bekezdésében 
foglaltakat, továbbá a testület összetételét.”

 (10) A Tpt. 63/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  e  törvényben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség nem érinti a  Ptk. jogi személyekre 
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettségeket.”

 (11) A Tpt. 73/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem minősül az  (1)  bekezdés szerinti alapszabályi tilalom megsértésének, ha a  céltársaság igazgatósága 
a  vételi ajánlat megtételét, vagy az  arra vonatkozó tudomásszerzést követően a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó 
rendelkezései szerint összehívott közgyűlésen elfogadott határozata alapján, a  határozatban nevesített esetekben 
és módon jár el.”

 (12) A Tpt. 80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e fejezetben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség nem érinti a Ptk. gazdasági társaságokra 
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettségeket.”
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 (13) A Tpt. 144. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a zárolás időtartama alatt a kibocsátó a dematerializált módon előállított részvényt nyomdai úton előállított 
részvénnyé alakítja át, úgy a kibocsátó a nyomdai úton előállított részvényt a számlavezető kérésére a számlavezető 
részére adja át.”

 (14) A  Tpt. 145.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (2a) és (2b)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A  számlavezető a  szerződést harmincnapi felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, 
vagy a  számlatulajdonos a  számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem 
teljesíti. A  számlavezető a  felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a  számlatulajdonost, hogy a  felmondási idő 
alatt jelölje meg az új számlavezetőt.
(2a) Amennyiben a  számlatulajdonos a  számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás 
ellenére nem teljesíti, új számlavezető kijelölése hiányában a  számlavezető jogosult az  értékpapír számlát 
megszüntetni, és annak egyenlegét az általa vezetett gyűjtőszámlán saját számlájától elkülönítetten, azonosítható 
módon nyilvántartani a  jogosult költségére és veszélyére. A  gyűjtőszámlán elkülönített egyenleg vonatkozásában 
a  számlavezetőt kizárólag őrzési kötelezettség terheli az  új számlavezető bejelentéséig. Új számlavezető 
bejelentéséig a  számlavezető által gyűjtőszámlán elkülönített egyenleg vonatkozásában kibocsátó kérelme vagy 
a  Felügyelet határozata alapján elrendelt tulajdonosi megfeleltetési kötelezettsége a  jogosult adatainak átadása 
tekintetében a számlavezetőnek szünetel, valamint tulajdonosi igazolás kiállítására a számlavezető nem kötelezhető.
(2b) Amennyiben a számlavezető a  tevékenységével felhagy és a számlatulajdonos ismételt felhívás ellenére nem 
gondoskodik új számlavezető kijelöléséről, a tevékenységével felhagyó számlavezető gondoskodik új számlavezető 
kijelöléséről a  számlatulajdonos költségére. Az  új számlavezető a  számlatulajdonossal történő szerződéskötésig 
a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el.”

 (15) A Tpt. 154. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  részvényesi meghatalmazott köteles a  részvényest a  szerződésben meghatározott módon és időben 
tájékoztatni a  részvénytársaságnak a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezései és e  törvény előírásai alapján 
közzétett hirdetményeiről, a közgyűlés határozatairól, és azok tartalmáról, valamint a részvényesi jogok gyakorlása 
körében tett intézkedéseiről és azok következményeiről.”

 (16) A Tpt. 155. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  e  törvényben nem szabályozott kérdésekben a  részvényes és a  részvényesi meghatalmazott szerződésére, 
a részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott által történő gyakorlására a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni.”

 (17) A Tpt. 296/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kockázati tőkealap-kezelőre a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit, a  fióktelepre az  Fkt. 
rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (18) A Tpt. 296/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kérelmezőnek a  kockázati tőkealap-kezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelméhez be kell 
nyújtania:)
„a) a létesítő okiratot, illetve ennek módosítását;”

 (19) A Tpt. 297. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tőzsdére a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit, fióktelep formájában működő tőzsde esetében 
az Fkt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (20) A Tpt. 300. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a tőzsde alapítására vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„a) a tőzsde alapszabályát;”

 (21) A Tpt. 300. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a tőzsde alapítására vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„d) a szervezeti felépítésének, az  irányítási, döntési és ellenőrzési rendjére vonatkozó, és a szervezeti és működési 
szabályzatra vonatkozó tervezet bemutatását, ha ezeket az alapszabály részletesen nem tartalmazza;”

 (22) A Tpt. 307. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Zártkörűen működő részvénytársaságként működő tőzsde alapszabálya előírhatja az  egy tulajdonos által 
gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét.”

 (23) A Tpt. 346. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elszámolóház az  általa elszámolt ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében, szabályzatában 
meghatározott garanciarendszert működtet, ennek keretében garanciaalapok, kötelező biztosítékok 
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képzését, óvadék elhelyezését írja elő. Az  elszámolóház szabályzatában rögzített módon, az  óvadéki jogosult 
kedvezményezettségével történő zárolás a Ptk. 5:95. § (2) és (4) bekezdése szerinti alapításnak minősül.”

 (24) A Tpt. 350/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi értéktár az ügylet teljesítésének biztosítása érdekében, a szabályzatában óvadék elhelyezését írhatja 
elő. A  központi értéktár szabályzatában rögzített módon, az  óvadéki jogosult kedvezményezettségével történő 
zárolás a Ptk. 5:95. § (2) és (4) bekezdése szerinti alapításnak minősül.”

 (25) A Tpt. 350/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi szerződő fél az  általa garantált ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében, szabályzatában 
meghatározott garanciarendszert működtet, ennek keretében garanciaalapok, kötelező biztosítékok képzését, 
óvadék elhelyezését írja elő. A  központi szerződő fél szabályzatában rögzített módon, az  óvadéki jogosult 
kedvezményezettségével történő zárolás a Ptk. 5:95. § (2) és (4) bekezdése szerinti alapításnak minősül.”

 (26) A Tpt. 358. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kockázati tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél, 
illetve központi értéktár által – a Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezései által a könyvvizsgálóra vonatkozóan 
meghatározott feltételein túlmenően – könyvvizsgálói feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói 
engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) részére adható megbízás, amely rendelkezik pénzügyi 
intézményi vagy befektetési vállalkozási minősítéssel.”

 (27) A Tpt. 376. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság jogi személyiségét létesítő okiratának Nemzetgazdasági 
Közlönyben történő közzététele napjával nyeri el. A közzétételt a miniszter rendeli el a Pénz- és Tőkepiaci Állandó 
Választottbíróság bejelentése alapján. A bejelentéshez mellékelni kell az létesítő okiratot.”

 (28) A Tpt. 376. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eszközei nem vonhatók el, azok kizárólag a választottbíráskodás 
működtetéséhez és fejlesztéséhez használhatók fel az létesítő okiratban meghatározottak alapján.”

 (29) A Tpt. 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (30) A Tpt.

a) 300. § (2) bekezdés a) pontjában és 301. § (1) bekezdés a) pontjában az „alapító okiratát” szövegrész helyébe 
a „létesítő okiratát”,

b) 339.  § d)  pontjában, 340/B.  § a)  pont ad)  alpontjában, 340/E.  § e)  pontjában és 376.  § (14)  bekezdésében 
az „az alapító okirat” szövegrész helyébe az „a létesítő okirat”,

c) 376. § (11) bekezdésében az „alapító okiratában” szövegrész helyébe a „létesítő okiratában”
szöveg lép.

 (31) Hatályát veszti a Tpt.
a) 5. § (1) bekezdés 77/A. pontja,
b) 1. számú mellékletének 10. pontja.

152. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

152. § (1) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.)
a) 2. § (7) bekezdés b) pontjában a „részjegy” szövegrész helyébe a „szövetkezeti részesedés”,
b) 5. § (5) bekezdésében a „kapott kártérítés, kártalanítás,” szövegrész helyébe a „kapott kártérítés, kártalanítás, 

sérelemdíj,”
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az Eva tv.
a) 2.  § (3)  bekezdés a) és e)  pontjában, 11.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (5) és (10)  bekezdésében, 19.  § (1) és 

(2) bekezdésében, 22. § (4) és (10) bekezdésében az „ , a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”,
b) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „ , a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban”,
c) 2. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnál”,
d) 2. § (7) bekezdésében és 18. § (7) bekezdésében a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”,
e) 2.  § (7)  bekezdés b)  pontjában és 3.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságban”,
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f ) 8. § (1) és (2) bekezdésében, 18. § (9) bekezdésében, 19. § (9) bekezdés a)–c) pontjában, 20. § (4) bekezdésében 
és 22. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és”,

g) 18. § (6) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és a”
szövegrész.

 (3) Hatályukat vesztik az Eva tv. 18. § (4) bekezdésében az „ , a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrészek.

153. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 
módosítása

153. §  A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003.  évi LVIII.  törvény 7.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt befizetés közérdekű célra történő kötelezettségvállalásnak minősül 
(a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:589. §).”

154. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

154. § (1) A  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003.  évi LX.  törvény (a  továbbiakban: Bit.) 3.  § (1)  bekezdés 
14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„14. együttbiztosítás: biztosítási díj ellenében szerződésben előre meghatározott biztosítási kockázatokkal 
összefüggő biztosítási esemény bekövetkezése vagy megadott feltétel elérése esetére több biztosító által közösen, 
írásban előre rögzített arányok mellett teljesítendő szolgáltatások nyújtása és a  kötelezettségvállalás mértékének 
megfelelő tartalékok biztosítónként elkülönített képzése és kezelése;”

 (2) A Bit. 3. § (1) bekezdése a következő 21a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„21a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott fogalom;”

 (3) A Bit. 28/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kölcsönös biztosító egyesület biztosító részvénytársasággá alakulhat át. Az  átalakulásra a  Ptk., az  egyes jogi 
személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013.  évi CLXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Jszt.), 
valamint a  számvitelről szóló törvény előírásait kell alkalmazni az  e  §-ban, továbbá a  28/B–28/C.  §-ban foglalt 
eltérésekkel azzal, hogy az átalakulásra a Ptk., valamint a Jszt. vonatkozó szabályai tekintetében a jogelőd gazdasági 
társaságon a jogelőd kölcsönös biztosító egyesületet kell érteni.”

 (4) A Bit. 28/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az átalakulásra vonatkozóan nem alkalmazhatók a Ptk. 3:135. §-ában és 3:137. §-ában, valamint a Jszt. 2. § (2) és 
(3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, valamint a 10. § (3) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések.”

 (5) A Bit. 37. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a biztosításközvetítő – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a biztosítási szerződés megkötését megelőzően és bármely, 
a tájékoztatásban szereplő adat változása esetén a szerződés módosításakor és megújításakor köteles az ügyfél részére 
a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén vagy az ügyféllel történő megállapodásban kikötött más nyelven 
írásban tájékoztatást adni:)
„f ) arról, hogy a szakmai tevékenysége során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért ki áll helyt,”

 (6) A Bit 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  független biztosításközvetítő köteles tevékenységének felelősségbiztosítására mindenkor legalább 
biztosítási eseményenkénti 1 241 500 euró, illetve évente együttesen legalább 1 876 000 euró összegű, az Európai 
Unió egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással vagy 1 876 000 euró vagyoni biztosítékkal 
rendelkezni. Az  engedély megadásának feltétele, hogy a  független biztosításközvetítő igazolja a  Felügyeletnek 
a felelősségbiztosítási szerződés megkötését vagy a vagyoni biztosíték meglétét.”

 (7) A Bit. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ügynök – és az  általa közvetítésre igénybe vett, vele munkaviszonyban, megbízási, illetve munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy – közvetítői tevékenysége során okozott kárért a  biztosító felelős 
és a  biztosító köteles a  felmerült sérelemdíjat megfizetni. Ha az  ügynök több biztosító megbízása alapján végzi 
közvetítői tevékenységét, a közvetítői tevékenységével okozott kárért az a biztosító felelős és az a biztosító köteles 
a felmerült sérelemdíjat megfizetni, amely termékének közvetítése során az ügynök a kárt okozta.”
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 (8) A Bit. 57. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a Felügyelet engedélye szükséges:)
„f ) a biztosító egyesüléséhez, szétválásához, részvénytársasággá történő átalakulásához,”

 (9) A Bit. 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés f )  pontja szerinti esetekben a  biztosító egyesülésének, szétválásának vagy átalakulásának 
lebonyolítását bemutató egyesülési, szétválási vagy átalakulási tervet kell készíteni, amelyet az  erre – az  érintett 
biztosítók közötti megállapodásban – feljogosított biztosító köteles a Felügyelet részére benyújtani. Az egyesülési, 
szétválási vagy átalakulási tervnek – a  tevékenység megkezdésének engedélyezése során vizsgált feltételeken, 
illetve a Ptk., valamint a Jszt. egyesülésre, szétválásra vagy átalakulásra vonatkozó szabályainál meghatározottakon 
túl – tartalmaznia kell:
a) az egyesülés, szétválás, átalakulás tervezett időpontját,
b) a  jogutód biztosítóhoz (biztosítókhoz) kerülő biztosítási állomány pontos meghatározását és annak szerződési 
feltételeit,
c) a  jogutód biztosítóhoz (biztosítókhoz) kerülő állományhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok és azok 
fedezetének megjelölését,
d) annak bemutatását, hogy a jogutód biztosító rendelkezik a saját állományához tartozó minimális szavatoló tőkén 
túl az átvett állományhoz szükséges minimális szavatoló tőkével,
e) kölcsönös biztosító egyesület részvénytársasággá történő átalakulása esetén az  egyes egyesületi tagoknak 
a részvénytársaság saját tőkéből történő vagyoni részesedését és a vagyoni részesedés meghatározásának elveit.”

 (10) A Bit. 57. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  biztosító egyesülésének, szétválásának vagy átalakulásának engedélyezése iránti kérelmet a  Felügyelet 
elutasítja, ha
a) a (4) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek,
b) egyébként valószínűsíthető, hogy az  egyesülés, szétválás vagy átalakulás következtében a  biztosítottak – 
kölcsönös biztosító egyesület részvénytársasággá történő átalakulása esetén a tagok – érdeke sérülne.”

 (11) A Bit. 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kiszervezett tevékenységgel harmadik személynek okozott kárért a  biztosító felelős és a  biztosító köteles 
a felmerült sérelemdíjat megfizetni.”

 (12) A Bit. 91/H. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[az (1)  bekezdés g)  pontja alapján készítendő véleménynek következtetéseket kell tartalmaznia legalább a  következő 
tényezők tekintetében:]
„a) a  beszedni tervezett biztosítási díjak elégségesek-e ahhoz, hogy fedezzék a  jövőbeli biztosítási események 
alapján fizetendő szolgáltatásokat, valamint költségeket, figyelembe véve különösen az  alapul szolgáló 
kockázatokat (ideértve a  biztosítási kockázatvállalást), valamint a  biztosítási és viszontbiztosítási szerződésekben 
foglalt opcióknak, garantált szolgáltatásoknak, hozamoknak és kifizetéseknek a  biztosítási díjak elégségességére 
gyakorolt hatását;”

 (13) A Bit. 96. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  biztosító a  biztosítási szerződési feltételekben köteles meghatározni, hogy a  biztosítási esemény 
bekövetkezése esetén milyen szolgáltatásokat és költségeket milyen okiratok – ideértve a  (6)  bekezdés szerinti 
számlát is – bemutatása ellenében teljesít. A biztosító a szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan okirat 
bemutatásától teheti függővé, amely a  biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a  teljesítendő 
szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges, a  biztosítási szolgáltatás teljesítésének esedékességét 
a  bejelentett biztosítási esemény tekintetében indult büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséhez 
nem kötheti.”

 (14) A Bit. 152/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„152/B. § (1) A nyilvános részvénytársasági formában működő biztosítónak a Ptk. 3:291. §-a szerinti audit bizottságot 
kell létrehoznia és működtetnie.
(2) A  nyilvános részvénytársasági formában működő biztosítónak nem kell az  (1)  bekezdésben foglaltakat 
alkalmazni, ha a  nyilvános részvénytársasági formában működő biztosító rendelkezik olyan testülettel, amely 
megfelel a  Ptk. 3:291.  §-ában meghatározott feltételeknek, és a  testület ellátja a  Ptk. 3:291.  § (1)  bekezdésében 
foglaltakat.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott esetben a  nyilvános részvénytársasági formában működő biztosító a  saját 
honlapján nyilvánosságra hozza, hogy melyik testület látja el a Ptk. 3:291. § (1) bekezdésében foglaltakat, továbbá 
a testület összetételét.”
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 (15) A Bit. 161/A. § (5) bekezdése a következő b) és c) ponttal egészül ki:
[a megkereső biztosító az 1. számú melléklet a) rész 10., 11., 12., és 13. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó 
szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a  károsult személy előzetes hozzájárulása esetén az  alábbi 
adatokat kérheti:]
„b) a  személyi sérülés miatt kárigényt vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő 
személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatokat; és
c) a  károsodott vagyontárgyat vagy a  személyi sérülés miatt kárigényt, vagy személyiségi jogsérelem miatt 
sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személyt érintő korábbi – az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó 
szerződéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat.”

 (16) A Bit. 202. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  független biztosításközvetítő és a  szaktanácsadó felelősségbiztosításának a  tevékenység végzése alatt 
okozott, de a felfüggesztés időtartama alatt bekövetkezett és bejelentett károkra és a sérelemdíj iránti igényekre is 
ki kell terjednie, illetve a vagyoni biztosítéknak rendelkezésre kell állnia.”

 (17) A Bit. 226/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Annak, akinek ismert, bejelentett kárigénye, sérelemdíj iránti igénye van, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást 
annak a  tagállamnak a  hivatalos nyelvén is meg kell adni, amelyben állandó lakóhelye, székhelye vagy fióktelepe 
található.”

 (18) A Bit. 1., 4., és 9. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (19) A Bit.

 1. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „káresemény” szövegrész helyébe az „esemény”,
 2. 3. § (1) bekezdés 93. pontjában a „Ptk.-ban” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)”,
 3. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)” 

szövegrész helyébe a „Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései”,
 4. 10.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „szövetkezetekről szóló 2006.  évi X.  törvény (a  továbbiakban: Szvt.)” 

szövegrész helyébe a „Ptk. szövetkezetekre vonatkozó rendelkezései”,
 5. 13. § (1) bekezdésében a „részjegytőkén” szövegrész helyébe a „tőkén”,
 6. 13. § (2) bekezdésében a „részjegytőkén” szövegrész helyébe a „tőkén”,
 7. 14. § (2) bekezdésében a „részjegyek” szövegrész helyébe a „szövetkezeti vagyoni hozzájárulások”,
 8. 15. § (1) bekezdésében az „Az Szvt. 17. §-ában” szövegrész helyébe az „A Ptk. 3:331. §-ában”,
 9. 22.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az  „átalakulására” szövegrész helyébe az  „átalakulására, egyesülésére, 

szétválására”,
10. 27.  § (2)  bekezdésében az  „átalakulásához” szövegrész helyébe az  „átalakulásához, egyesüléséhez, 

szétválásához”,
11. 28/B. § (6) bekezdésében a „Gt.-ben” szövegrész helyébe a „Ptk.-ban, valamint a Jszt.-ben”,
12. 38. § (1) bekezdés c) pontjában a „részjegytőkével” szövegrész helyébe a „tőkével”,
13. 38.  § (6)  bekezdés b)  pont ba) alponjában a  „köztisztviselői jogviszonnyal vagy” szövegrész helyébe 

a „közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonnyal, illetve”,
14. 52.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „köztisztviselői jogviszonnyal” szövegrész helyébe a „közszolgálati vagy 

kormányzati szolgálati jogviszonnyal”,
15. 57. § (4) bekezdésében a „Gt.” szövegrész helyébe a „Ptk., valamint a Jszt.”,
16. 57. § (7) bekezdésében az „átalakulás” szövegrész helyébe az „egyesülés, szétválás vagy átalakulás”,
17. 58. § a) pontjában az „alapító okiratát (alapszabályát)” szövegrész helyébe az „alapszabályát”,
18. 58. § c) pontjában az „alapító okirat” szövegrész helyébe az „alapszabály”,
19. 58.  § g)  pontjában a  „részjegyeinek névértékéről” szövegrész helyébe a  „szövetkezeti vagyoni 

hozzájárulásainak mértékéről”,
20. 66. § (1) bekezdésében a „részjegytőkével” szövegrész helyébe a „tőkével”,
21. 71. § (2) bekezdés g) pontjában az „alapszabály (alapító okirat)” szövegrész helyébe az „alapszabály”,
22. 152/A.  § (3)  bekezdésében a  „Gt. 311.  § (3)–(4)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Ptk. 3:291.  § 

(1) bekezdésében”,
23. 183.  § (3)  bekezdésében a „(részjegytőkéjének, induló tőkéjének)” szövegrész helyébe a „(tőkéjének, induló 

tőkéjének)”,
24. 231/C. § (3) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Ptk.”
szöveg lép.
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 (20) Hatályát veszti a Bit.
a) 3. § (1) bekezdés 65. pontja,
b) 14. § (1) bekezdése,
c) 132. § (4) bekezdés f ) pontja.

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

155. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti 
nyertes ajánlattevő és a  Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a  Kbt. szerinti 
alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, 
a  havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a  kifizetést teljesítő az  igénybe vett 
alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi, 
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti kifizetést teljesítőnek minősül az  ajánlattevő, a  Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint 
minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó.”

 (2) Az Art. 177/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„177/A. § Az állami adóhatóság a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, 
az  elkülönített állami pénzalapokat, a  Nyugdíjbiztosítási és az  Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseit 
az  MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a  továbbiakban: MKK Zrt.) ruházhatja 
át. Az  e  rendelkezés alapján átruházott követelést az  MKK Zrt. átruházhatja. Az  átruházás részletes feltételeit 
az  állami adóhatóság és az  MKK Zrt. által kötött megállapodás szabályozza. Az  e  § szerinti átruházásra a  Ptk. 
engedményezésre vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. Nem ruházható át olyan követelés, 
amely mögött jogszabályon, vagy kötelmi jogviszonyon alapulva a  Magyar Állammal, annak intézményeivel vagy 
egyszemélyes társaságaival szemben követelés lenne érvényesíthető.”

 (3) Az Art.
a) 9. § (2) bekezdésében az „az a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság lehet” szövegrész helyébe 

az „az a korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság lehet”,
b) 16. § (3) bekezdés e) pontjában az „a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „a 

közkereseti társaság, a betéti társaság”,
c) 17.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „a 

közkereseti társaság, a betéti társaság”,
d) 22/B. §-ában az „a Ptk. rendelkezései” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv rendelkezései”,
e) 31.  § (2)  bekezdés 29.  pontjában az „a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi” szövegrész 

helyébe az „a tagi”,
f ) 47. § (5) bekezdés d) pontjában az „a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnál a külön jogszabályban 

előírt” szövegrész helyébe az  „a közkereseti társaságnál és a  betéti társaságnál a  jogszabályban 
meghatározott”,

g) 52.  § (1a)  bekezdésében a „tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat” szövegrész helyébe a „tulajdonú jogi 
személyt vagy kizárólagos állami tulajdonú egyéb szervezetet bízhat”,

h) 156/A. § (11) bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény felelős őrzésre vonatkozó” szövegrész 
helyébe az „a Polgári Törvénykönyv jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó”, valamint az „A felelős őrzéssel 
kapcsolatban” szövegrész helyébe az „A jogalap nélküli birtoklással kapcsolatban”,

i) 178.  § 17.  pontjában a  „Ptk. rendelkezéseinek” szövegrészek helyébe a  „Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseinek”,

j) 178.  § 19.  pontjában a „Polgári Törvénykönyv 685.  §-a b)  pontjában közeli hozzátartozóként” szövegrész 
helyébe a „Polgári Törvénykönyvben közeli hozzátartozóként”

szöveg lép.
 (4) Hatályát veszti az Art.

a) 38. § (2) bekezdésében a „ , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak”,
b) 85/A. § (10) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,”,
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c) 178. § 9. pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező társaság,”,
d) 7. számú melléklet 2. pontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”
szövegrész.

156. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló  
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

156. § (1) A  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
(a továbbiakban: Jöt.) 29. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a 27.  § (1)–(2)  bekezdése, a  28.  § (1)  bekezdése és e  § (1)  bekezdése rendelkezésének alkalmazása során annak 
megítéléséhez, hogy a belföldre behozott, illetve belföldről kivitt jövedéki termék kereskedelmi célú vagy magánszemély 
saját felhasználására szolgál, az alábbiakat együttesen, valamint a (3) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni:]
„a) a  jövedéki termék tulajdonosa olyan, a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 
(a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), amely az adott jövedéki termékkel folytat gazdasági tevékenységet;”

 (2) A Jöt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 128/I. §-sal egészül ki:
„128/I.  § Az  a  személy, aki a  103.  § (1)  bekezdése alapján a  62/A.  § (1)  bekezdése szerinti kenőolajjal, illetve 
az  52.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti, 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű palackba töltött cseppfolyósított 
szénhidrogénnel folytatott jövedéki engedélyes kereskedelmi, export- és importtevékenység engedélyezése iránti 
kérelmét 2013. december 31-ig benyújtotta, az  engedélyezni kért tevékenységet 2013. december 31-ét követően 
a kérelemről történő döntésig végezheti.”

 (3) A  Jöt. 82.  § (6)  bekezdésében a „közeli hozzátartozók” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozók, valamint az élettársak” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti a Jöt. 116/B. § (1) bekezdésében a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész.

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

157. §  Hatályát veszti a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
a) 1. § (1) és (3) bekezdése,
b) 2. §-a.

158. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény módosítása

158. § (1) A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Innovációs tv.) 
4. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„9. civil szervezet: a Civiltv. 2. § 6. pontjában meghatározott civil szervezet;”

 (2) Az Innovációs tv.
a) 4.  § 4.  pont c)  alpontjában az „az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról, a  közhasznú 
jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben (a  továbbiakban: 
Civiltv.)”,

b) 19.  § (9)  bekezdésében a  „további gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a  „további, a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet”

szöveg lép.

159. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

159. §  Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005.  évi CXX.  törvény 2.  § b)  pontjában az  „a Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv” szöveg lép.

160. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

160. §  A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 2. § 10. pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvény” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv” szöveg lép.
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161. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

161. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007.  évi LXXV.  törvény 12.  § d)  pontjában a  „cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság” 
szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő gondnokság” szöveg lép.

162. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

162. § (1) A  foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Fnytv.) 2. § 7. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„7. cégvezető: a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 3:113.  §-ában foglaltak 
szerint a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezetésére kinevezett, a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézménnyel munkaviszonyban álló első számú vezető;”

 (2) Az Fnytv. 2. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„20. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek, valamint az élettárs;”

 (3) Az Fnytv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásában üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmat kell 
érteni.”

 (4) Az Fnytv. 6. § (2) bekezdésében a „Gt.” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg lép.

163. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

163. § (1) Az  általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Áfa tv.) 17.  § (3)  bekezdés a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[a (2) bekezdésben említett jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni e törvény alkalmazásában]
„a) jogi személynek a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) jogi személyekre vonatkozó rendelkezései szerinti 
átalakulását, egyesülését és szétválását;”

 (2) Az Áfa tv. 17. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a (2) bekezdésben említett jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni e törvény alkalmazásában]
„c) szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése esetében a közösségi alap 
Ptk. szerinti átadását az alapszabály rendelkezése szerinti szervezet részére;”

 (3) Az  Áfa tv. 17.  § (3)  bekezdés g)  pontjában, 18.  § (2)  bekezdés e)  pontjában és 274.  § (1)  bekezdésében a „közeli 
hozzátartozónak [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „a Ptk. szerinti közeli hozzátartozónak” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti az Áfa tv. 17. § (3) bekezdés b) pontja.

164. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2007. évi CXXXVI. törvény módosítása

164. §  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
a) 3.  § r)  pont ra)  alpontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 

685/B. § (3)” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
8:2. § (4)”,

b) 3. § r) pont rb) alpontjában a „Ptk. 685/B. § (2)” szövegrész helyébe a „Ptk. 8:2. § (2)”,
c) 4. § (3) bekezdésében a „Ptk. 685. §-ának b) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti”
szöveg lép.
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165. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

165. § (1) A  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2) bekezdés 6. pont b) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(e törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban
azonosító adatok:)
„b) vállalkozás azonosító adatai: név, rövidített név, székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi 
fióktelepének címe, cégjegyzékszám, a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma, 
nyilvántartási száma, képviseletre jogosultak neve és beosztása,”

 (2) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„47. függő ügynök: az  a  természetes személy vagy jogi személy, amely az  általa képviselt befektetési vállalkozás 
teljes körű és feltétel nélküli felelősségére segíti elő a befektetési szolgáltatási tevékenység végzését vagy kiegészítő 
szolgáltatás nyújtását az ügyfél vagy a jövőbeni ügyfél számára,”

 (3) A Bszt. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gazdasági társasági formában működő befektetési vállalkozásra és árutőzsdei szolgáltatóra, valamint 
a  szövetkezeti formában működő árutőzsdei szolgáltatóra a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit, 
a külföldi vállalkozás fióktelepére az Fkt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (4) A Bszt. 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befektetési vállalkozás, illetőleg az  árutőzsdei szolgáltató a  könyvvizsgálói feladatok ellátására annak 
az  érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgálónak, illetve könyvvizsgáló cégnek ad megbízást, 
aki, illetve amely a Ptk. könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezéseinek megfelel és rendelkezik pénzügyi intézményi 
vagy befektetési vállalkozási minősítéssel.”

 (5) A Bszt. 116. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Gazdasági társaságként működő függő ügynökkel befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás, 
illetőleg árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló szerződés akkor köthető, ha ellene a  Felügyelet vagy 
más EGT-állam felügyeleti hatósága az  elmúlt három évben, határozatában nem állapította meg a  befektetési 
szolgáltatási tevékenységre vagy a  kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg az  árutőzsdei szolgáltatásra 
vonatkozó jogszabályokban vagy jogszabály szerinti szabályzatokban foglaltak megsértését.”

 (6) A Bszt. 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató, illetőleg a  korlátolt 
felelősségű társasági formában működő árutőzsdei szolgáltató, továbbá a  szövetkezeti formában működő 
árutőzsdei szolgáltató végelszámolására és felszámolására a  Ctv., a  Cstv. és a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó 
rendelkezéseit, a fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató végelszámolására és 
felszámolására a Ctv., a Cstv. és az Fkt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (7) A Bszt. 169. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  felügyeleti biztos kirendeléséről rendelkező határozat kézhezvételéig a  befektetési vállalkozás, illetve 
árutőzsdei szolgáltató igazgatósági tagjainak a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezései szerinti felelőssége 
fennmarad.
(2) A  felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt az  igazgatóság tagja a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó 
rendelkezéseiben és az  alapszabályban rögzített feladatát, cégjegyzési jogát nem gyakorolhatja. A  kirendelés 
tartamára a felügyeleti biztos gyakorolja az igazgatóság tagjának törvényben és alapszabályban megállapított jogait 
és kötelezettségeit.”

 (8) Hatályát veszti a Bszt. 1. Melléklet 9. és 18. pontja.

166. A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény módosítása

166. § (1) A  viszontbiztosítókról szóló 2007.  évi CLIX.  törvény (a  továbbiakban: Vbit.) 3.  § (1)  bekezdése a  következő 
22a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„22a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott fogalom;”
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 (2) A Vbit. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyes szervezeti formákra
a) viszontbiztosító részvénytársaság esetén a Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit,
b) viszontbiztosító szövetkezet esetén a Ptk. szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseit,
c) fióktelep esetén a  külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről 
szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fkt.) fióktelepre vonatkozó rendelkezéseit
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (3) A Vbit. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kiszervezett tevékenységgel harmadik személynek okozott bármely kárért a  viszontbiztosító felelős és 
a viszontbiztosító köteles a harmadik személynél felmerült sérelemdíjat megfizetni.”

 (4) A Vbit.
a) 3.  § (1)  bekezdés 62.  pontjában a „Ptk.-ban” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi 

V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)”,
b) 10. § (1) bekezdésében a „részjegytőkén” szövegrész helyébe a „tőkén”,
c) 10. § (2) bekezdésében a „részjegytőkén” szövegrész helyébe a „tőkén”,
d) 11. § (2) bekezdésében a „részjegyek” szövegrész helyébe a „szövetkezeti vagyoni hozzájárulások”,
e) 12. § (1) bekezdésében az „Az Szvt. 14. §-ában” szövegrész helyébe az „A Ptk. 3:331. §-ában”,
f ) 22. § a) pontjában az „alapító okiratát (alapszabályát)” szövegrész helyébe az „alapszabályát”,
g) 22. § c) pontjában az „alapító okirat” szövegrész helyébe az „alapszabály”,
h) 22.  § g)  pontjában a  „részjegyeinek névértékéről” szövegrész helyébe a  „szövetkezeti vagyoni 

hozzájárulásainak mértékéről”,
i) 29. § (1) bekezdésében a „részjegytőkével” szövegrész helyébe a „tőkével”,
j) 31. § (1) bekezdés a) pontjában az „alapító okiratát” szövegrész helyébe az „alapszabályát”,
k) 32. § (2) bekezdés d) pontjában az „alapszabály (alapító okirat)” szövegrész helyébe az „alapszabály”,
l) 106.  § (3)  bekezdésében a „(részjegytőkéjének, induló tőkéjének)” szövegrész helyébe a „(tőkéjének, induló 

tőkéjének)”
szöveg lép.

 (5) Hatályát veszti a Vbit.
a) 3. § (1) bekezdés 51. pontja,
b) 11. § (1) bekezdése.

167. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, 
valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény 
módosítása

167. §  Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez 
kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény
a) 1. § d) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet”,
b) 3. § (4) bekezdés a) pontjában a „jogi személyiség nélküli szervezet” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet”
szöveg lép.

168. A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása

168. § (1) A  pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008.  évi CIV.  törvény (a  továbbiakban: Stabtv.) 
2. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. alapszabály: a Ptk.-ban meghatározott létesítő okirat,”

 (2) A Stabtv. Melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (3) A Stabtv.

a) 1. § (2) bekezdésében a „Gt.” szövegrész helyébe a „Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezései” szöveg,
b) 2.  § (2)  bekezdése 8.  pontjában a  „Gt.-ben” szövegrész helyébe a  „Ptk. jogi személyekre vonatkozó 

rendelkezéseiben” szöveg,
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c) 9.  § (6)  bekezdésében a „Gt. minősített befolyásszerzésre” szövegrész helyébe a „Ptk. minősített többséget 
biztosító befolyásszerzésre” szöveg,

d) 10.  § (4)  bekezdésében a  „Gt. 187.  §-ának (2) és (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Ptk. 3:231.  § 
(2) bekezdésében” szöveg,

e) 18. § (3) bekezdésében a „Gt.-nek” szövegrész helyébe a „Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseinek” 
szöveg

lép.

169. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

169. § (1) A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény (a  továbbiakban: Gfbt.) „Értelmező 
rendelkezések” alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § E  törvény alkalmazásában kár és kártérítés alatt a  sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi 
jogsérelem és a sérelemdíj is értendő.”

 (2) A Gfbt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egy biztosítási esemény vonatkozásában a  károsultak számától függetlenül a  biztosító dologi károk esetén 
káreseményenként 500 millió forint összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 
1600  millió forint összeghatárig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a  káresemény kapcsán 
bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az  igényérvényesítés költségeit (beleértve a  jogi képviseleti 
költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.”

 (3) A Gfbt. 39. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a károsult kártérítési igényét a kártalanítási szervezettel szemben csak akkor érvényesítheti, ha)
„a) a  balesetet okozó gépjármű 37.  § (4)  bekezdése szerinti biztosítója vagy ennek kárrendezési megbízottja 
a  károsult kártérítési igényének benyújtását követő három hónap elteltével sem adott a  kártérítési 
igénybejelentésben előterjesztettekre a 31. §-ban szabályozottaknak megfelelő választ,”

 (4) A Gfbt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 62/C. §-sal egészül ki:
„62/C.  § Az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 
2013. évi CCLII. törvénnyel megállapított 3/A. §-ban foglaltak a 2014. március 15-én és ezt követően bekövetkezett 
káresemények vonatkozásában alkalmazandók.”

 (5) A Gfbt.
a) 3.  § 9.  pontjában az  „– egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság – ” 

szövegrész helyébe a „– jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég –”,
b) 3. § 16. pontjában a „kárigények” szövegrész helyébe a „kártérítési igények”,
c) 3. § 20. pontjában a „kárigényeket” szövegrész helyébe a „kártérítési igényeket”,
d) 3. § 23. pontjában a „kárigények” szövegrész helyébe a „kártérítési igények”,
e) 3.  § 28.  pont a)  alpontjában a „jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet” szövegrész helyébe a „jogi 

személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég”,
f ) 3.  § 28.  pont b)  alpontjában a „jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet” szövegrész helyébe a „jogi 

személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég”,
g) 3. § 33. pont b) alpontjában a „(jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet)” szövegrész helyébe a „(jogi 

személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég)”,
h) 8. § (5) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv”,
i) 29. § (3) bekezdésében a „kárigények” szövegrész helyébe a „kártérítési igények”,
j) 30. § (6) bekezdésében a „kárigények” szövegrész helyébe a „kártérítési igények”,
k) 31. § b) pontjában a „kárigényben” szövegrész helyébe a „kártérítési igényben”,
l) 37. § (3) bekezdésében a „kárigények” szövegrész helyébe a „kártérítési igények”,
m) 46.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

megnevezését, továbbá cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát)” szövegrész helyébe a „(jogi személy 
vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég nevét, továbbá cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát)”,

n) 47. § (1) bekezdés e) pontjában a „kárigények” szövegrész helyébe a „kártérítési igények”,
o) 47. § (1) bekezdés n) pontjában a „jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szövegrész 

helyébe a „jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég”,
p) 50. § (1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetet” szövegrész helyébe a „jogi személyt”,
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q) 51. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” 
szövegrész helyébe a „jogi személy, egyéni cég, egyéni vállalkozó”,

r) 57/B. § (1) bekezdésében a „kárigényének” szövegrész helyébe a „kártérítési igényének”,
s) 57/B. § (2) bekezdésében a „kárigényének” szövegrész helyébe a „kártérítési igényének”,
t) 57/E. § (2) bekezdésében a „kárigényének” szövegrész helyébe a „kártérítési igényének”
szöveg lép.

170. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

170. § (1) A  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.  évi LXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Pft.) 21.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  fizetési számlaszerződésre a  Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy 
a  hitelintézetnek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési számlára befolyó pénzeszközöket nem 
használhatja, betétként nem kezelheti.”

 (2) Hatályát veszti a Pft.
a) 18. § (1) bekezdés a) pontjában az „és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész,
b) 18. § (1) bekezdés b) pontjában az „és a jogi személyiséggel nem rendelkező” szövegrész,
c) 19. § (2) bekezdésében az „és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész.

171. A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 
módosítása

171. § (1) A  befektetési alapkezelőkről és a  kollektív befektetési formákról szóló 2011.  évi CXCIII.  törvény (a  továbbiakban: 
Batv.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A befektetési alapkezelőre a Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.”

 (2) A Batv. 43. § (6) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a befektetési alap részére végzett letétkezelés során a letétkezelő – különösen – az alábbi feladatokat végzi:)
„h) ingatlanalapok esetén az  ingatlanok átruházására, valamint az  ingatlanok megterhelésére vonatkozó 
szerződések hatályosságához megadja a  Ptk. 6:118.  § (1)  bekezdése szerinti beleegyezést, ha az  adott ügylet 
megfelel a befektetési alapra vonatkozó jogszabályoknak.”

 (3) A Batv. 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  befektetési alapkezelő befektetési alapok kezelésével kapcsolatos kötelezettségei átruházására a  Ptk. 
tartozásátvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a befektetési alap Ptk. 6:203. § (1) bekezdése 
szerinti jognyilatkozatát a Felügyelet engedélye pótolja.”

 (4) A Batv. 54. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az átadó befektetési alapkezelőt a befektetési alappal szemben megillető jogok tekintetében a Ptk. 6:203. § (2) 
és (3) bekezdését kell alkalmazni.”

 (5) A Batv. 140. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  igazgatóság, illetve a  felügyelőbizottság tagja a  felügyeleti biztos kirendelésének tartama alatt is jogosult 
arra, hogy a  befektetési alapkezelő törvényes képviseletében jogorvoslattal éljen a  felügyeleti biztost kirendelő 
felügyeleti határozat és a Felügyelet által a befektetési alapkezelővel szemben hozott határozat ellen.”

 (6) A Batv. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (7) Hatályát veszti a Batv. 1. Melléklet 5. pontja.

172. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

172. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény 11.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) Az ÁKK Zrt. működésére – az e törvényben foglalt eltérésekkel – a Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”
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173. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

173. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bekezdése a következő w) ponttal 
egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„w) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti fogalom.”

 (2) Az Áht. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi 
személy, amelynek alapítására, nyilvántartására, képviseletére, szervezetére, működésére, irányítására, felügyeletére, 
átalakítására és megszüntetésére az e törvényben, kormányrendeletben, valamint az egyes költségvetési szervekre 
vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti 
állami intézményfenntartó központ egyes szervezeti egységei törvényben foglaltak szerint jogi személyiséggel 
rendelkezhetnek.”

 (3) Az Áht. 8. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„8. A költségvetési szerv szervezete, működése és képviselete”

 (4) Az Áht. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  költségvetési szerv képviseletét a  szerv vezetője látja el, amely jogkör gyakorlása jogszabályban vagy 
a  költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint – esetenként vagy az  ügyek 
meghatározott csoportjára nézve – a szerv vezetőjének helyettesére vagy más dolgozójára ruházható át.”

 (5) Az Áht. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Kormány tagja, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, vagy az állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter által kijelölt személy vagy szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt álló,
a) az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy
b) az a) pont szerinti gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: társaság) által ellátott feladat, illetve végzett egyéb tevékenység 
(ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: állami feladat) központi költségvetési szerv által történő 
átvételére, a társaság megszüntetésére, a megszüntetéssel összefüggő eljárások lefolytatására, a társaság jogainak 
és kötelezettségeinek rendezésére, a társaság tagjának helytállási kötelezettségére az ebben az alcímben foglaltakat 
kell alkalmazni.
(1a) A  társaság e  törvény alapján történő megszüntetésekor a  megszűnő társaságot terhelő kötelezettségekből 
származó követeléssel összefüggésben a Ptk. szerinti tagi helytállási kötelezettség nem áll fenn.”

 (6) Az Áht. 32. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a központi költségvetésről szóló törvény csak a  következő költségvetési kiadások tekintetében adhat felhatalmazást 
előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felüli kiadás teljesítésére:)
„c) az  állammal szemben folyamatban lévő peres ügyekkel és az  állam által fizetendő kártérítésekkel, 
kártalanításokkal, továbbá sérelemdíjakkal kapcsolatos költségvetési kiadás,”

 (7) Az Áht. 45/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Bankra a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben foglaltakat az e törvényben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (8) Az Áht.
a) 2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény” szövegrész helyébe a  „Polgári 

Törvénykönyv”,
b) 2. § (1) bekezdés v) pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Ptk.”,
c) 11/A. § (9) bekezdésében az „– a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 135. § (1) bekezdése és 

223. § (1) bekezdése szerinti –” szövegrész helyébe a „saját”,
d) 45/B.  § (9)  bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény közös károkozásra” szövegrész helyébe 

a „Ptk. többek közös károkozására”
szöveg lép.

 (9) Hatályát veszti az Áht. 11/D. § (6) bekezdése.
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174. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

174. § (1) A  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény (a  továbbiakban: Kttv.) 6.  § 1.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„1. alapvető munkáltatói jog: a  kinevezés, jogviszony megszüntetés, áthelyezés, fegyelmi és kártérítési eljárás, 
valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló eljárás megindítása, fegyelmi büntetés, kártérítés, sérelemdíj, 
összeférhetetlenség megállapítása, kinevezés tartalmának módosítása;”

 (2) A Kttv. 6. §-a a következő 20a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„20a. levonásmentes illetményrész: a  bírósági végrehajtásról szóló jogszabály alapján teljesíthető levonások után 
fennmaradó illetményrész;”

 (3) A Kttv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tilos a  joggal való visszaélés. E  törvény alkalmazásában joggal való visszaélés különösen, ha az  mások jogos 
érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának 
elfojtására irányul vagy ehhez vezet.”

 (4) A Kttv. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  joggal való visszaélés e  törvény vagy e  törvény végrehajtására kiadott jogszabály által megkívánt 
jognyilatkozat megtagadásában áll és ez  a  magatartás a  közszolgálat nyomós érdekét vagy a  másik fél különös 
méltánylást érdemlő érdekét sérti, a bíróság a jognyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem 
másképpen nem hárítható el.”

 (5) A Kttv. 11. §-át megelőző alcímcím helyébe a következő cím lép:
„A személyiségi jogok védelme”

 (6) A Kttv. 11. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  e  törvény hatálya alá tartozók személyiségi jogainak megsértése esetén jogkövetkezményként a  Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)
a) 2:51. § (1) bekezdését, 2:52. § (1) bekezdését kell alkalmazni, továbbá
b) 2:52.  § (2) és (3)  bekezdését, valamint 2:53.  §-át azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy e  rendelkezések 
alkalmazásakor e törvény kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai az irányadók.
(5) A  közszolgálati tisztviselő sérelemdíj megfizetésére kötelezésére a  fegyelmi eljárásra kormányrendeletben 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó 
rendelkezések az irányadók.
(6) Az  (5) bekezdéstől eltérően, ha a közszolgálati tisztviselő jogviszonya megszűnik, a munkáltató a közszolgálati 
tisztviselő sérelemdíj megfizetésére kötelezése érdekében közvetlenül bírósághoz fordulhat.”

 (7) A Kttv. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kinevezés és annak elfogadása, a  kinevezés módosítása, a  közszolgálat megszüntetésével kapcsolatos 
jognyilatkozat, a fegyelmi, kártérítési ügyben hozott határozat, a sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat, 
az  összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás és a  fizetési felszólítás kivételével írásbelinek kell 
tekinteni a  jognyilatkozatot, ha annak közlése a  jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, 
a  nyilatkozattevő személyének és a  jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus 
dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus dokumentum) kerül sor.
(4) A nyilatkozatevő személyének (3) bekezdés szerinti azonosításához nem szükséges a nyilatkozattevő elektronikus 
aláírásról szóló törvény szerinti elektronikus aláírása vagy minősített elektronikus aláírása.”

 (8) A Kttv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) A  megállapodás megtámadható, ha a  fél a  megállapodás megkötésekor lényeges tényben vagy 
körülményben tévedett, feltéve, hogy a  tévedését a  másik fél okozta vagy azt felismerhette, vagy ha a  felek 
a megállapodás megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben ugyanabban a téves feltevésben voltak, vagy 
ha a megállapodás megkötésére a felet megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vették rá.
(2) Az  (1) bekezdés alkalmazásában lényeges tényre vagy körülményre vonatkozik a  tévedés, illetve téves feltevés 
akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a megállapodást.
(3) A megállapodást megtámadhatja, aki a megállapodás megkötésekor tévedésben vagy téves feltevésben volt.
(4) A  megtévesztés hatására kötött megállapodást megtámadhatja, akit a  másik fél szándékos magatartásával 
tévedésbe ejt vagy tévedésben tart.
(5) A megállapodást megtámadhatja, akit a másik fél jogellenes fenyegetéssel vett rá a megállapodás megkötésére.
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(6) A  (4) és (5)  bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni, ha a  megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés 
harmadik személy részéről történt és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett.
(7) A  megtámadás határideje harminc nap, amely a  tévedés, megtévesztés, téves feltevés felismerésétől, vagy 
jogellenes fenyegetés esetén a  kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik. A  megtámadási határidőre az  elévülés 
szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy hat hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.
(8) A megtámadásra irányuló jognyilatkozatot a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül írásban kell a másik 
féllel közölni.
(9) A sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen.
(10) A fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a megállapodás érvényességét nem érinti.”

 (9) A Kttv. 82. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben a  munkáltató a  támogatást nem biztosítja vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, 
a kormánytisztviselő mentesül a szerződésből folyó kötelezettségei alól.”

 (10) A Kttv. 82. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Bármely fél szerződésszegése esetén a  másik fél a  szerződésszegésből eredő esetleges kárát a  Ptk. 
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre vonatkozó rendelkezései alapján érvényesítheti.
(13) A  felek tanulmányi szerződéssel kapcsolatos személyiségi jogainak megsértése esetén jogkövetkezményként 
a Ptk. 2:51.–2:53. §-át kell alkalmazni.”

 (11) A Kttv. 102. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kormánytisztviselőnek, ha
a) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,
b) fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
c) vakok személyi járadékára jogosult,
évenként öt munkanap pótszabadság jár.”

 (12) A Kttv. 134. § (1) bekezdése a következő 16. ponttal egészül ki:
(az illetménykiegészítés mértéke)
„16. honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló, a  honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és 
végrehajtás-koordináló szakmai szervénél, valamint a  honvédelmi ágazat országos illetékességű integrált katonai 
hatóságánál”
(foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselő esetében az  alapilletményének 50%-a, középiskolai 
végzettségű kormánytisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a.)

 (13) A Kttv. 147. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„147.  § A  késedelem idejére a  késedelembe esés időpontjától kezdve a  késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot kell fizetni.”

 (14) A Kttv. 149. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Engedményezésnek pénzkövetelés esetén van helye. A levonásmentes illetményrész nem engedményezhető.
(11) Tartozásátvállalásnak pénzkövetelés esetén van helye. Munkáltatói tartozást a  kormánytisztviselő nem 
vállalhat át.”

 (15) A Kttv. a következő alcímmel és 149/A. §-sal egészül ki:
„Kamat
149/A. § A kormánytisztviselő és a munkáltató megállapodása alapján pénztartozás után kamat köthető ki, feltéve, 
hogy annak mértéke nem haladja meg a Ptk. 6:47. §-a szerinti mértéket.”

 (16) A Kttv. 164. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kártérítés címén a károkozó kormánytisztviselő köteles megtéríteni
a) a munkáltató vagyonában beállott értékcsökkenést,
b) az elmaradt vagyoni előnyt, és
c) a munkáltatót ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.”

 (17) A Kttv. 169. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Meg kell téríteni azt a kárt is, amelyet a kormánytisztviselő a sérelemből eredő jelentős fogyatékossága ellenére, 
rendkívüli munkateljesítménnyel hárít el.”

 (18) A Kttv. 171. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„171. § (1) A kártérítés összegének kiszámításánál le kell vonni
a) a társadalombiztosítás vagy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott ellátást,
b) amit a kormánytisztviselő megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna,
c) amihez a kormánytisztviselő (hozzátartozója) a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott,
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d) amihez a jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá.
(2) A kártérítés alapjául szolgáló jövedelem meghatározásánál a  jövedelmet − a  jogosultat a társadalombiztosítási 
szabályok szerint terhelő − járulékkal csökkentett összegben kell figyelembe venni.”

 (19) A Kttv. 190. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(a közszolgálati panaszt a  sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc 
napon belül lehet a kormánytisztviselői döntőbizottsághoz benyújtani)
„f ) a sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozattal”
(kapcsolatos ügyekben. a  kormánytisztviselői döntőbizottság döntésével szemben a  kormánytisztviselő, illetve 
a munkáltató a döntés közlésétől számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat.)

 (20) A Kttv. 192. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  bűncselekménnyel okozott személyiségi jogi sérelem miatt fizetendő sérelemdíj iránti igény öt év, ha 
a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.”

 (21) A Kttv. 192. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  sérelemdíj – e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – a  személyiségi jogi sérelem bekövetkezésekor 
nyomban esedékes.”

 (22) A Kttv. 238. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(a keresetet a  munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül lehet a  bírósághoz 
benyújtani)
„g) a sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozattal”
(kapcsolatos ügyekben. egyéb esetekben a köztisztviselő az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül fordulhat 
a bírósághoz.)

 (23) A Kttv.
a) 11.  § (1)  bekezdésében és 12.  § (1)  bekezdésében a  „személyhez fűződő jogait” szövegrész helyébe 

a „személyiségi jogait”,
b) 11.  § (2)  bekezdésében a  „személyhez fűződő joga” szövegrész helyébe a  „személyiségi joga”, valamint 

a „személyhez fűződő jog” szövegrész helyébe a „személyiségi jog”,
c) 11. § (3) bekezdésében a „személyhez fűződő jogáról” szövegrészek helyébe a „személyiségi jogáról”,
d) 29.  § (10)  bekezdésében és 196.  § (4)  bekezdésében a  „személyhez fűződő jogok” szövegrész helyébe 

a „személyiségi jogok”
szöveg lép.

 (24) Hatályát veszti a Kttv. 164. § (2) bekezdése.

175. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

175. § (1) A  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Mt.) 6.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  munkaszerződés teljesítése során – kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő – úgy kell eljárni, ahogy 
az adott helyzetben általában elvárható. Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. 
A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el.
(2) A  jogok gyakorlása és a  kötelezettségek teljesítése során a  jóhiszeműség és a  tisztesség elvének megfelelően 
kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél 
jogát, jogos érdekét sérti. A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll 
olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.”

 (2) Az Mt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Tilos a joggal való visszaélés. E törvény alkalmazásában joggal való visszaélés különösen, ha az mások jogos 
érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának 
elfojtására irányul vagy ehhez vezet.
(2) Ha a joggal való visszaélés munkaviszonyra vonatkozó szabály által megkívánt jognyilatkozat megtagadásában 
áll és ez  a  magatartás nyomós közérdeket vagy a  másik fél különös méltánylást érdemlő érdekét sérti, a  bíróság 
a jognyilatkozatot ítéletével pótolja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.”

 (3) Az Mt. 5. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„5. A személyiségi jogok védelme”
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 (4) Az Mt. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkavállaló és a  munkáltató személyiségi jogainak védelmére, ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:42–54. §-át kell alkalmazni azzal, hogy 
a  Ptk. 2:52.  § (2) és (3)  bekezdése, valamint 2:53.  §-a alkalmazásakor e  törvény kártérítési felelősségre vonatkozó 
szabályai az irányadók.”

 (5) Az Mt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a  fiatal munkavállaló vagy a  cselekvőképességében 
a  munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló olyan jognyilatkozatának 
érvényességéhez, amely a  munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra 
irányul.”

 (6) Az Mt. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot,
a) ha annak közlése a  jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a  nyilatkozattevő 
személyének és a  jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban 
(a továbbiakban: elektronikus dokumentum) kerül sor;
b) a 93. § (4) bekezdésében, a 97. § (4) bekezdésében, a 108. § (1) bekezdésében, a 110. § (5) és (6) bekezdésében, 
a 138. § (4) bekezdésében, 193. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben akkor is, ha azt a helyben szokásos és 
általában ismert módon közzé teszik.”

 (7) Az Mt. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Írni nem tudó vagy nem képes személy írásbeli jognyilatkozata abban az  esetben érvényes, ha azt közokirat 
vagy olyan teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmazza,
a) amelyen a nyilatkozó fél aláírását vagy kézjegyét bíróság vagy közjegyző hitelesíti,
b) amelyen ügyvéd ellenjegyzéssel vagy két tanú aláírással igazolja, hogy a nyilatkozó fél a nem általa írt okiratot 
előttük írta alá vagy látta el kézjegyével, vagy
c) az okiraton lévő aláírást vagy kézjegyet előttük saját aláírásának vagy kézjegyének ismerte el.
(7) Az olvasni nem tudó, továbbá olyan személy esetén, aki nem érti azt a nyelvet, amelyen az írásbeli nyilatkozatát 
tartalmazó okirat készült, az  írásbeli jognyilatkozat érvényességének feltétele az  is, hogy magából az  okiratból 
kitűnjön, hogy annak tartalmát a  tanúk egyike vagy a  hitelesítő személy a  nyilatkozó félnek felolvasta és 
megmagyarázta.”

 (8) Az Mt. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a  címzettnek vagy az  átvételre jogosult más 
személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik, továbbá a 22. § (2) bekezdés 
b)  pontjában meghatározott jognyilatkozat esetében, ha azt a  helyben szokásos és általában ismert módon 
közzéteszik. Az  elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a  címzettnek vagy az  átvételre 
jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje. A  közlés akkor is hatályos, ha 
a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza.”

 (9) Az Mt. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Semmis az  a  megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy munkaviszonyra 
vonatkozó szabály megkerülésével jött létre vagy nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik.”

 (10) Az Mt. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A megállapodás megtámadható, ha annak megkötésekor a fél valamely lényeges körülmény tekintetében 
tévedésben volt, feltéve, ha tévedését a  másik fél okozta vagy felismerhette. A  megállapodást bármelyik fél 
megtámadhatja, ha a szerződéskötéskor lényeges körülményben ugyanabban a téves feltevésben voltak. Lényeges 
körülményre vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg 
a szerződést.
(2) Nem támadhatja meg a szerződést az, aki a tévedését felismerhette vagy a tévedés kockázatát vállalta.
(3) A  megtévesztés hatására kötött megállapodást megtámadhatja, akit a  másik fél szándékos magatartásával 
tévedésbe ejt vagy tévedésben tart.
(4) A megállapodást megtámadhatja, akit a másik fél jogellenes fenyegetéssel vett rá a megállapodás megkötésére.
(5) A  (3) és a  (4)  bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni, ha a  megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés 
harmadik személy részéről történt és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett.
(6) A fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a megállapodás érvényességét nem érinti.
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(7) A  megtámadás határideje harminc nap, amely a  tévedés felismerésétől vagy a  jogellenes fenyegetés 
megszűnésétől kezdődik. A  megtámadási határidőre az  elévülés szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy hat 
hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.
(8) A megtámadásra irányuló jognyilatkozatot a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül írásban kell a másik 
féllel közölni.
(9) A sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen.”

 (11) Az Mt. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § A megállapodás érvénytelenségéből származó kár megtérítésére e törvény szabályait kell alkalmazni.”

 (12) Az Mt. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § A  jognyilatkozatra egyebekben, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. 6:4. § és 6:5. §, 6:8. §, 6:11. §, 
6:13. §, 6:15–17. §, 6:26.§ és 6:27. §, 6:42. §, 6:46–56. §, 6:62. §, 6:63. § (1)–(3) bekezdése, 6:64–70. §, 6:73. §, 6:77. § 
és 6:78. §, 6:80. § és 6:81. §, 6:86. § és 6:87. §, 6:102. §, 6:107. §, 6:116–119. §, 6:193–201. §, 6:203–207. §, 6:587. § 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

 (13) Az Mt. 43. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felek munkaviszonyból származó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos megállapodására a munkaszerződésre 
vonatkozó szabályokat a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti megállapodást munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezése esetén kell írásba 
foglalni.”

 (14) Az Mt. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. § (1) A munkavállaló kérelmére a bíróság a munkaviszonyt helyreállítja, ha
a) a munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe,
b) a 65. § (3) bekezdésébe,
c) a 273. § (1) bekezdésébe ütközött,
d) a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt,
e) a  munkavállaló a  munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját 
jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.
(2) A  munkaviszony helyreállítását követően keletkezett, a  munkaviszonyban töltött időhöz kapcsolódó 
jogosultság tekintetében a  munkaviszony megszüntetése (megszűnése) és annak helyreállítása közötti tartamot 
munkaviszonyban töltött időnek kell tekinteni.
(3) Meg kell téríteni a  munkavállaló elmaradt munkabérét, egyéb járandóságát és ezt meghaladó kárát. Elmaradt 
munkabérként a munkavállaló távolléti díját kell figyelembe venni.
(4) Az elmaradt munkabér és egyéb járandóság összegének számításánál le kell vonni,
a) amit a munkavállaló megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna, továbbá
b) a munkaviszony megszüntetésekor kifizetett végkielégítést.”

 (15) Az Mt. 127. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni.”

 (16) Az Mt. 160. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„160. § A Ptk. 6:47. § szerinti kamat a felek megállapodása alapján jár.”

 (17) Az Mt. 163. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Engedményezésnek pénzkövetelés esetén van helye. A levonásmentes munkabérrész nem engedményezhető.
(3) Tartozásátvállalásnak pénzkövetelés esetén van helye. Munkáltatói tartozást a munkavállaló nem vállalhat át.”

 (18) Az Mt. 172. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„172. § (1) A kártérítés összegének számításánál le kell vonni
a) a társadalombiztosítás vagy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott ellátást,
b) amit a jogosult megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna,
c) amihez a jogosult a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott,
d) amihez jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá.
(2) A kártérítés alapjául szolgáló jövedelem meghatározásánál a  jövedelmet − a  jogosultat a társadalombiztosítási 
szabályok szerint terhelő − járulékkal csökkentett összegben kell figyelembe venni.”

 (19) Az Mt. 177. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„177. § A kár megtérítésére egyebekben a Ptk. 6:518-534. §-a szabályait kell alkalmazni.”

 (20) Az Mt. 76. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„76. A felelősség általános szabályai”
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 (21) Az Mt. 209. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„209.  § (1) A  vezető munkaszerződése e  törvény Második Részében foglalt rendelkezésektől − a  (2)  bekezdés 
kivételével − eltérhet.
(2) A vezető munkaszerződése
a) az 55. § (1) bekezdés b), c) és e) pontjában,
b) a 65. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,
c) a 113. § (3) bekezdésében,
d) a 127. §-ban, valamint
e) a (3) bekezdésben
foglaltaktól nem térhet el.
(3) A vezetőre a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki.
(4) A vezető munkarendje kötetlen.
(5) A vezető gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felel.
(6) A  vezető munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén − a  84.  § (1) és (2)  bekezdésében foglaltaktól 
eltérően − tizenkét havi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni.”

 (22) Az Mt. 212. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen 
korlátozott munkavállaló csak olyan munkakörre létesíthet munkaviszonyt, amelyet egészségi állapotánál fogva 
tartósan és folyamatosan képes ellátni.”

 (23) Az Mt. 212. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  munkavállalóra a  fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók azzal, hogy 
kártérítésre vagy sérelemdíj megfizetésére nem kötelezhető.”

 (24) Az Mt. 221. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkavállaló károkozása vagy személyiségi jog sértése esetén a  kölcsönvevő a  munkavállalóval szembeni 
igényét e törvény rendelkezései szerint érvényesítheti.”

 (25) Az Mt. 221. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkavállalónak a kikölcsönzés során okozott kárért vagy személyiségi jogai megsértéséért a kölcsönvevő és 
a kölcsönbeadó egyetemlegesen felel.”

 (26) Az Mt. 226. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkavállaló károkozása vagy személyiségi jog sértése esetén a  szolgáltatás fogadója a  munkavállalóval 
szembeni igényét e törvény rendelkezései szerint érvényesítheti.”

 (27) Az Mt. 226. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szolgáltatás fogadója részére történő munkavégzés során a  munkavállalónak okozott kárért vagy 
a személyiségi jogai megsértéséért a munkáltató és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel.”

 (28) Az Mt. 228. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Kötbér kikötése esetén a Ptk. 6:186–189. §-a irányadó.”

 (29) Az Mt. 229. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Kötbér kikötése esetén a Ptk. 6:186–189. §-a irányadó.”

 (30) Az Mt. 238. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés alkalmazásában munkáltatói jognak minősül a  munkaviszony létesítése, módosítása és 
megszüntetése.”

 (31) Az Mt. 286. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bűncselekménnyel okozott
a) kár megtérítésére vagy
b) személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj megfizetésére
irányuló igény öt év; ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.”

 (32) Az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„b) hozzátartozó: a  házastárs, az  egyeneságbeli rokon, az  örökbefogadott, a  mostoha- és a  nevelt gyermek, 
az  örökbefogadó-, a  mostoha- és a  nevelőszülő és a  testvér, az  élettárs, az  egyeneságbeli rokon házastársa, 
a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa,”



88978 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

 (33) Az Mt. 294. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„j) levonásmentes munkabérrész: a  bírósági végrehajtásról szóló jogszabály alapján teljesíthető levonások után 
fennmaradó munkabérrész.”

 (34) Az Mt.
a) 9.  § (2)  bekezdésében a  „személyhez fűződő joga” szövegrész helyébe a  „személyiségi joga”, valamint 

a „személyhez fűződő jog” szövegrész helyébe „személyiségi jog”,
b) 9.  § (3)  bekezdés első és második mondatában a  „személyhez fűződő jogáról” szövegrész helyébe 

a „személyiségi jogáról”,
c) 10.  § (1)  bekezdésében és 56.  § (2)  bekezdésében a  „személyhez fűződő jogát” szövegrész helyébe 

a „személyiségi jogát”,
d) 59. §-ában az „a 127–133. §-ban” szövegrész helyébe az „a 127–132. §-ban”,
e) 234. § (3) bekezdésében a „személyhez fűződő jogok” szövegrész helyébe „személyiségi jogok”
szöveg lép.

176. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló  
és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló  
2012. évi V. törvény módosítása

176. § (1) A  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Kttvá.) 4.  §-a 
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Kttv.-nek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013.  évi CCLII.  törvénnyel megállapított 134.  § (1)  bekezdés 16.  pontját 2013. augusztus 1-jétől kell 
alkalmazni.”

 (2) A Kttvá. 1. alcíme a következő 19/F. §-sal egészül ki:
„19/F.  § A  Kttv.-nek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013.  évi CCLII.  törvénnyel megállapított, a  személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos 
jogkövetkezményekre vonatkozó szabályait a  2014. március 15-én és ezt követően történt jogsértésekre kell 
alkalmazni.”

177. A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény módosítása

177. §  Hatályát veszti a távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény
a) 1. § 2. pontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”,
b) 1. § 3. pontjában a „ , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész.

178. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő  
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

178. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és 
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény a következő 18/B. §-sal egészül ki:
„18/B.  § Az  Mt.-nek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013.  évi CCLII.  törvénnyel megállapított, a  személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos 
jogkövetkezményekre vonatkozó szabályait a  2014. március 15-én és ezt követően történt jogsértésekre kell 
alkalmazni.”

179. Az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI. törvény módosítása

179. §  Nem lép hatályba az  egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013.  évi LXXXVI.  törvény 35.  §-ának 
a Bit. 161/A. § (5) bekezdés b) és c) pontját megállapító rendelkezése.
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X. Fejezet 
egyes jogI személyeket szabályozó törvények módosítása

180. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

180. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/C. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A bíróság az alapító jogainak gyakorlása során e  jogok gyakorlására maga helyett – a kezelő szerv (szervezet) 
javaslatának figyelembevételével – más személyt jelölhet ki. E  személyre az  alapítóra vonatkozó rendelkezések 
az irányadóak. A kezelő szerv (szervezet) által egyhangú döntéssel javasolt személy kijelölése nem tagadható meg, 
ha ennek törvényi akadálya nincs.”

181. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

181. § (1) A  szövetkezetekről szóló 2006.  évi X.  törvény (a  továbbiakban: Szövtv.) I. és II. Fejezete helyébe a  következő 
I. és II. Fejezet lép:
„I. Fejezet 
a polgárI törvénykönyvhöz kapcsolódó rendelkezések
1. § E fejezet rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvvel (a továbbiakban: Ptk.) együtt kell alkalmazni.
2.  § A  Ptk. szövetkezeti tagsággal kapcsolatos általános rendelkezései alapján kizárólag szövetkezetek tagságával 
másodlagos szövetkezet is alapítható és működtethető.
3.  § A  szövetkezet és a  tag között kötött tagsági megállapodásban határozhatóak meg – az  alapszabály keretei 
között – a szövetkezet és a tag gazdasági együttműködése keretében teljesítendő feladatok és vállalások, valamint 
a tag által igénybe vehető szövetkezeti szolgáltatások köre.
4. § Ha a tag a szövetkezet részére kölcsönt nyújt, a tagi kölcsönről szóló szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratba kell foglalni.
5.  § (1) A  szövetkezetek – mind a  maguk, mind a  szövetkezeti tagok érdekeinek védelme érdekében – 
érdekképviseleti szervezeteket, szövetkezeti szövetségeket hozhatnak létre.
(2) Az érdekképviseleti szervezetek, szövetkezeti szövetségek feladata lehet különösen:
a) a szövetkezetek alapításának és működésének támogatása;
b) a szövetkezetek integrációs, területi vagy szakmai szempontok szerint történő együttműködésének előmozdítása;
c) a szövetkezetek bel- és külföldre irányuló gazdasági tevékenységének elősegítése;
d) tanácsadás és oktatás a szövetkezetek, illetve azok tagjai részére;
e) a  feladataikhoz kapcsolódva oktatási létesítmények alapítása, támogatása, ismeretterjesztő tevékenység 
folytatása folyóiratok és egyéb kiadványok útján;
f ) a szövetkezetek szociális jellegű tevékenységének támogatása;
g) kapcsolattartás, együttműködés hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel, illetve ezek támogatása;
h) a szövetkezeti tevékenység egyes területeinek kutatása.
II. Fejezet 
egyes sajátos szövetkezetek
1. A Polgári Törvénykönyv alkalmazása
6.  § Az  e  törvényben szabályozott sajátos szövetkezetekre az  e  törvényben foglalt eltérésekkel kell a  Ptk. 
szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni.
2. Iskolaszövetkezet
7.  § (1) Az  iskolaszövetkezet a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény szerinti középfokú iskolával, 
kollégiummal, alapfokú művészeti iskolával (a  továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmény) tanulói 
jogviszonyban álló tanulók, továbbá a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvényben meghatározott 
felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók számára lehetőséget biztosít a  munkavégzési 
feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére.
(2) Az iskolaszövetkezetnek a nevében viselnie kell az „iskolaszövetkezet” megnevezést.
(3) Az  iskolaszövetkezet tevékenységének összhangban kell állnia a  nevelési-oktatási intézmény, a  felsőoktatási 
intézmény pedagógiai és képzési célkitűzéseivel, az  nem veszélyeztetheti a  nevelési-oktatási, a  felsőoktatási 
intézmény működését, a nevelési-oktatási, a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat.
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(4) Az  iskolaszövetkezet hozzájárulhat a  nevelési-oktatási intézmény, illetve a  felsőoktatási intézmény nevelő és 
oktató munkájához szükséges feltételek javításához. Az  iskolaszövetkezet hozzájárulhat a  tagjai tanulmányainak 
folytatásához szükséges feltételek megteremtéséhez.
(5) Amennyiben az iskolaszövetkezet nevelési-oktatási intézmény tagja szakiskola vagy szakközépiskola, a gyakorlati 
képzés feladatait részben vagy egészben az  iskolaszövetkezet is elláthatja, feltéve, hogy rendelkezik a  gyakorlati 
képzés megszervezéséhez szükséges feltételekkel.
(6) Az iskolaszövetkezet közhasznú jogállású lehet.
8.  § (1) Az  iskolaszövetkezet alapításában és működésében nevelési-oktatási intézménynek tagként részt kell 
vennie. A nevelési-oktatási intézmény akkor lehet az iskolaszövetkezet tagja, ha ezt alapító okirata lehetővé teszi és 
a tagsághoz a nevelési-oktatási intézmény fenntartója hozzájárul.
(2) Felsőoktatási intézmény is lehet iskolaszövetkezet tagja, ha a  szenátus ezt támogatja, és a  tagsághoz 
a felsőoktatási intézmény fenntartója hozzájárul.
(3) Az  iskolaszövetkezetnek a  természetes személy tagjain kívül nevelési-oktatási intézmény és annak fenntartója, 
valamint felsőoktatási intézmény lehet a tagja.
(4) Az  iskolaszövetkezet tagjainak legalább nyolcvanöt százaléka olyan természetes személy, aki nevelési-oktatási 
intézménnyel tanulói vagy felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll.
(5) Az  iskolaszövetkezetnek − a  nevelési-oktatási intézményen és annak fenntartóján, valamint a  felsőoktatási 
intézményen kívül – nem lehet személyes közreműködést nem vállaló tagja.
9.  § (1) Az  iskolaszövetkezet felügyelő bizottságának egy-egy tagja az  alapításában résztvevő nevelési-oktatási 
intézmény, továbbá a nevelési-oktatási intézmény fenntartója által delegált személy.
(2) Az  iskolaszövetkezet alapszabályának érvényességéhez a  nevelési-oktatási intézmény fenntartójának 
jóváhagyása szükséges. Az  iskolaszövetkezet alapszabályának jóváhagyása abban az  esetben tagadható meg, ha 
az jogszabályba ütközik vagy ellentétes a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában, illetve 
más belső szabályzatában foglaltakkal, továbbá, ha az  iskolaszövetkezet tevékenysége veszélyezteti a  nevelési-
oktatási intézmény működését.
10.  § (1) Az  iskolaszövetkezet közgyűlésére meg kell hívni a  korlátozottan cselekvőképes kiskorú tag törvényes 
képviselőjét. A törvényes képviselő távolmaradása a közgyűlés határozatképességét nem érinti.
(2) Korlátozottan cselekvőképes kiskorú tag jognyilatkozatának érvényességéhez a  törvényes képviselője 
beleegyezése szükséges. E rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a tagok a közgyűlés összehívása nélkül, írásban 
szavaznak.
(3) Az iskolaszövetkezet közgyűlésén és a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet
a) az  iskolaszövetkezet nevelési-oktatási intézmény tagjában működő iskolai szülői szervezet (közösség) és 
diákönkormányzat képviselője,
b) az iskolaszövetkezet felsőoktatási intézmény tagjában működő hallgatói önkormányzat képviselője.
11. § (1) Ha az iskolaszövetkezet tagja a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, az iskolaszövetkezet üzletszerű 
gazdasági tevékenységében személyes közreműködésére – ideértve a  munkaviszony, illetve a  polgári jogi 
jogviszony keretében történő munkavégzés esetét is – csak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben 
foglalt, valamint a  fiatal munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó rendelkezések figyelembevételével 
kerülhet sor.
(2) Ha az  iskolaszövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében személyes közreműködésre munkaviszony, 
illetve polgári jogi jogviszony létrehozása nélkül kerül sor, az iskolaszövetkezet tizenhatodik életévét be nem töltött 
tagja csak olyan tevékenységet láthat el, amelyet a vele jogviszonyban álló nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 
programja alapján a  tanítási órák keretében is ellát, vagy amely kapcsolódik a  nevelési-oktatási intézmény 
létesítményeinek rendeltetésszerű működésével összefüggő, a  tanulói jogviszonyból származó kötelezettségeinek 
teljesítéséhez.
(3) Ha a  gyakorlati képzést az  iskolaszövetkezet keretében szervezik meg, a  tag és az  iskolaszövetkezet gazdasági 
együttműködése keretében – az alapszabályban – meg kell határozni a gyakorlati képzés során előállított termékek 
értékesítésével és az  ebből származó nyereség szétosztásával kapcsolatos kérdéseket. Ha az  iskolaszövetkezet 
keretében szervezik meg a  gyakorlati képzést, az  iskolaszövetkezet a  tagjaival – a  szakképzésről szóló törvény 
rendelkezései szerint – tanulószerződést is köthet.
12.  § (1) A  nevelési-oktatási intézmény, továbbá a  felsőoktatási intézmény azt a  vagyonát viheti be 
az  iskolaszövetkezetbe, illetve azt a  vagyonát bocsáthatja az  iskolaszövetkezet rendelkezésére, amellyel az  alapító 
okiratának megfelelően vállalkozhat, feltéve, hogy ez  nem veszélyezteti az  alapító okiratában meghatározott 
alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
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(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően, ha a  nevelési-oktatási intézmény a  szakképzési hozzájárulás 
teljesítése keretében fejlesztési támogatást kap, az  ebből származó vagyon – külön megállapodás keretében 
– az  iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátható, feltéve, hogy az  iskolaszövetkezet alapszabálya szerint részt 
vesz a  gyakorlati képzés feladatainak az  ellátásában, és ezt a  célt a  fejlesztési támogatás nyújtásával kapcsolatos 
megállapodásban rögzítik.
(3) A  nevelési-oktatási intézmény, illetve a  felsőoktatási intézmény által az  iskolaszövetkezet rendelkezésére 
bocsátott vagyon nem minősíthető az iskolaszövetkezet fel nem osztható vagyonává.
(4) Ha az  iskolaszövetkezet jogutód nélkül megszűnik, az  a  vagyon, amelyet a  nevelési-oktatási intézmény, illetve 
a  felsőoktatási intézmény az  (1) és (2) bekezdés alapján bocsátott az  iskolaszövetkezet rendelkezésére, a nevelési-
oktatási intézményt, illetve a felsőoktatási intézményt illeti meg.
(5) Az  iskolaszövetkezet alapszabálya nem jogosíthatja fel a  közgyűlést arra, hogy a  szövetkezet veszteségének 
fedezésére pótbefizetést írjon elő.
13. § (1) Az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony is megszűnik a tanulói vagy a hallgatói jogviszony megszűnésével.
(2) Az iskolaszövetkezet nem alakulhat át gazdasági társasággá. Az iskolaszövetkezet csak más iskolaszövetkezettel 
egyesülhet.
(3) Az  iskolaszövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, nem iskolaszövetkezetként való továbbműködéséről, jogutód 
nélküli megszűnéséről való döntéshez a nevelési-oktatási intézmény illetve a felsőoktatási intézmény hozzájárulása 
szükséges. A  nevelési-oktatási intézmény illetve a  felsőoktatási intézmény az  iskolaszövetkezet ezen döntéseihez 
akkor járulhat hozzá, ha a  döntés következtében a  nevelési-oktatási intézmény illetve a  felsőoktatási intézmény 
által az  iskolaszövetkezetbe a  12.  § szerint bevitt, illetve átengedett vagyon feletti rendelkezési jog továbbra is 
iskolaszövetkezetet illet meg, vagy az visszakerül az azt szolgáltatóhoz.
(4) Az iskolaszövetkezet megszűnik, ha a nevelési-oktatási intézmény megszűnik, vagy a nevelési-oktatási intézmény 
kilép az  iskolaszövetkezetből és a megszűnéstől vagy kilépéstől számított hat hónapon belül nem lép be tagként 
másik nevelési-oktatási intézmény.
3. Szociális szövetkezet és foglalkoztatási szövetkezet
14.  § (1) A  szociális szövetkezet célja a  hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, 
valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.
(2) A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a „szociális szövetkezet” megnevezést.
(3) A szociális szövetkezet közhasznú jogállású lehet.
15.  § (1) A  szociális szövetkezetnek a  természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy nemzetiségi 
önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a  továbbiakban együtt: önkormányzat), továbbá 
jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet lehet a tagja.
(2) Szociális szövetkezetnek – az  önkormányzat, továbbá karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású 
szervezet tag kivételével – nem lehet személyes közreműködést nem vállaló tagja.
(3) A  szociális szövetkezet esetében a  nem természetes személy tagok száma nem haladhatja meg a  taglétszám 
huszonöt százalékát.
16.  § (1) A  szociális szövetkezet karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tagjának tagsági 
jogviszonya megszűnik, ha e tag közhasznú jogállása megszűnik.
(2) A  szociális szövetkezet karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tagja a  közhasznú 
jogállásának megszűnéséről köteles haladéktalanul tájékoztatni a szociális szövetkezet vezető tisztségviselőjét.
17. § (1) A foglalkoztatási szövetkezet olyan szociális szövetkezet, amelynek legalább ötszáz természetes személy és 
legalább egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja.
(2) A  foglalkoztatási szövetkezet a  hátrányos helyzetben lévő tagjai számára a  munkafeltételek megteremtését 
elsősorban munkaerő-kölcsönzés, valamint munkaközvetítő tevékenység útján valósítja meg, amelyre a munkaerő-
kölcsönzésre, a  közhasznú kölcsönzőre vonatkozó, valamint a  magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának 
feltételeit szabályozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a saját tagjai tekintetében munkaerő-
kölcsönzési tevékenységet láthat el.
18. § (1) A szociális szövetkezetek esetében a személyes közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, 
a tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés (a továbbiakban: tagi munkavégzés).
(2) A tagi munkavégzés önálló, más munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó törvény hatálya alá nem tartozó 
jogviszony, amelyben az  elvégzett munka ellentételezése a  tagi munkavégzés arányában részben vagy egészben 
a tagok által közösen megtermelt javak természetben történő átadásával is megvalósulhat.
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(3) Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 
törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a  közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat 
fenn.
19. § (1) Ha a  szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban lévő tagja munkavégzésre irányuló más 
jogviszonyt létesít vagy tart fenn, e más jogviszony fennállása alatt a tagi munkavégzési jogviszony szünetel.
(2) A szociális szövetkezet alapszabályának tartalmaznia kell
a) a  tagi munkavégzési jogviszonyban álló tag által teljesítendő munkafeladatok meghatározását, az  elvégzett 
munkafeladatok dokumentálásának módját, és
b) a munkafeladat teljesítéséhez igazodóan a szövetkezet által megtermelt javakból történő részesedés módjának 
és mértékének (ellenértékének) meghatározását.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenértéket úgy kell meghatározni, hogy alkalmas legyen
a) a tag teljesítményének figyelembevételére és
b) a megtermelt javakból való részesedés teljesítménnyel arányos meghatározására.”

 (2) A Szövtv. 20−24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20.  § (1) Tagi munkavégzés esetén a  tagnyilvántartásnak tartalmaznia kell a  tagi munkavégzési jogviszony 
keletkezésének, megszűnésének időpontját, szüneteltetésének kezdő és végső időpontját is.
(2) Tagi munkavégzési jogviszony esetén a tagsági jogviszony keletkezését és megszűnését követő öt napon belül 
a tag, illetve a volt tag részére a nyilvántartás személyére vonatkozó adattartalma alapján igazolást kell kiállítani.
21.  § (1) A  szociális szövetkezet alapszabálya a  tagi munkavégzési jogviszonyban állók számára előírhatja, 
hogy a  tag alapításkor, illetve belépéskor vagyoni hozzájárulást nem köteles szolgáltatni, hanem azt a  tagsági 
jogviszonya keletkezésétől számított egy éven belül – az  alapszabályban meghatározott időpontban és módon – 
köteles a  szövetkezet részére rendelkezésre bocsátani. A  nem pénzbeli hozzájárulás esetében ez  a  rendelkezés 
akkor alkalmazható, ha az  alapszabály értelmében a  tag a  nem pénzbeli hozzájárulást a  szövetkezetben végzett 
munkavégzése során megtermelt és a tulajdonába kerülő javak szövetkezet részére történő átadásával teljesíti.
(2) Ha a szociális szövetkezet alapítói között tagi munkavégzési jogviszonyt létesítő olyan személyek is vannak, 
akik a  vagyoni hozzájárulásukat az  (1)  bekezdés szerint teljesítik, e  személyeket a  cégbejegyzéskor a  vagyoni 
hozzájárulás megfizetése és a  vagyoni hozzájárulás teljesítésének határideje vonatkozásában figyelmen kívül kell 
hagyni.
4. Agrárgazdasági szövetkezet
22. § (1) Az  agrárgazdasági szövetkezet a  mező- vagy erdőgazdasági, valamint élelmiszeripari ágazatban fő- és 
kiegészítő tevékenységet folytató szövetkezet, amely fő tevékenységként
a) tagjai tevékenységét előmozdító jelleggel tagjai számára – azok elsődleges agrárgazdasági termeléséhez, 
termékeinek piacra juttatásához – szolgáltatásokat nyújt, vagy tevékenységet folytat, amelynek során
aa) a termeléshez szükséges anyagok és eszközök közös beszerzését, a termés közös értékesítését szervezi;
ab) a termés tárolását, feldolgozását végzi;
ac) a termeléshez, illetve a feldolgozáshoz kapcsolódó gépi szolgáltatásokat nyújt;
b) termelő jelleggel tagjai vagy mások mező- vagy erdőgazdasági földjét hasznosítva agrárgazdasági termelést 
folytat.
(2) Az  agrárgazdasági szövetkezetnek a  nevében – az  elsődleges tevékenységének megfelelően – a „mezőgazdasági”, 
az „erdőgazdasági”, illetve az „élelmiszeripari” kifejezést fel kell tüntetnie.
(3) Az  agrárgazdasági szövetkezet alapszabályában rendelkezni kell a  tevékenységének megkezdését szolgáló 
működési alap létrehozásáról és a működési alap felhasználásának szabályairól.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti agrárgazdasági szövetkezet a tagjával kötött szerződéses jogviszonyban nem 
törekedhet nyereség elérésére.
23.  § (1) A  22.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti agrárgazdasági szövetkezet személyes közreműködést nem 
vállaló tagjai számának megállapításakor a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint öregségi 
nyugdíjasnak minősülő tagokat figyelmen kívül kell hagyni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  agrárgazdasági szövetkezet bejegyzésekor a  cégbejegyzési kérelemhez 
csatolni kell a  vezető tisztségviselő nyilatkozatát a  személyes közreműködést nem vállaló nyugdíjas tagok 
megjelöléséről.
24. § (1) Az agrárgazdasági szövetkezet súlyos érdeksérelmének kell tekinteni, ha a tagnak a kizárása iránti kereset 
megindítására okot adó tevékenysége vagy mulasztása az  Európai Unió vagy a  költségvetés által finanszírozott 
támogatásnak az  agrárgazdasági szövetkezet általi igénybevételét hiúsítja meg vagy az  igénybe vételét 
veszélyezteti.
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(2) A  bíróság soron kívül határoz a  tag tagsági jogainak felfüggesztéséről, ha az  agrárgazdasági szövetkezet 
a kizárást az (1) bekezdés szerinti okból kezdeményezte.”

 (3) A Szövtv. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108.  § E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013.  évi CCLII.  törvénnyel (a  továbbiakban: Ptk.htv.) megállapított rendelkezéseinek 
a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényben (a továbbiakban: Ptké.) foglaltak szerint kell megfelelni azzal, 
hogy a Ptk.htv.-vel megállapított 15. § (3) bekezdésében foglalt korlátozást a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe 
bejegyzett, vagy a  Ptké. szerint bejegyzés alatt álló szociális szövetkezet esetében nem kell alkalmazni, azonban 
a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontját követően e szociális szövetkezet tagsága nem 
változtatható meg úgy, hogy a tagok számának aránya a 15. § (3) bekezdésében foglaltaktól – a változást megelőző 
állapothoz képest – nagyobb arányban térjen el.”

 (4) Hatályát veszti a Szövtv.
a) 20. §-át megelőző „III. Fejezet A SZÖVETKEZET ÖNKORMÁNYZATI SZERVEI” fejezetcíme,
b) 20. §-át megelőző alcíme,
c) 25−41. §-a és a szakaszokat megelőző alcímek,
d) IV−X. Fejezete,
e) 107. § (3) és (4) bekezdése,
f ) 109. §-a.

182. Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló  
2011. évi CLVI. törvény módosítása

182. §  Az egyes adótörvények és az  azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi CLVI.  törvény 
455. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(nem eredményez adófizetési kötelezettséget)
„c) a szociális szövetkezetnek a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagjával fennálló jogviszonya.”

183. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő  
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

183. § (1) A  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013.  évi CLXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Ptké.) 21.  §-a az „Sztv. átalakított befektetői 
részjegyre vonatkozó rendelkezései” szövegrész helyett az  „Sztv. átalakított befektetői részjegyre vonatkozó, 
2014. március 14-én hatályos rendelkezései” szöveggel lép hatályba.

 (2) Nem lép hatályba a Ptké. 67. § d) pontja.

XI. Fejezet 
a polgárI törvénykönyvről szóló 2013. évI v. törvény módosítása

184. A Polgári Törvénykönyv Második Könyvéhez kapcsolódó módosítás

184. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 2:51.  § (3)  bekezdése a  következő 
szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha bírósági vagy ügyészségi jogkörben eljáró személy sért személyiségi jogot, az  (1)  bekezdésben foglalt 
szankciókat bírósági jogkörben eljárt személy esetén a  bírósággal, ügyészségi jogkörben eljárt személy esetén 
a  Legfőbb Ügyészséggel szemben kell érvényesíteni. Ha az  eljárt bíróság nem jogi személy, az  igényt azzal 
a  bírósággal szemben kell érvényesíteni, amelynek elnöke a  nem jogi személy bíróság bírái tekintetében 
az általános munkáltatói jogkört gyakorolja.”

185. A Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyvéhez kapcsolódó módosítások

185. § (1) A Ptk. 3:63. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5) Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja.”
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 (2) A Ptk. 3:65. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.”

 (3) A Ptk. 3:83. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„3:83. § [Jogutódlással történő megszűnés]
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.”

 (4) A Ptk. 3:85. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
,,(1) Az  egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a  hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó 
vagyont az  alapszabályban meghatározott, az  egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására 
létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A  nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek 
juttatja a  vagyont, ha az  alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a  megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha 
az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.”

 (5) A Ptk. 3:86. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha az  egyesület jogutód nélkül megszűnik, a  hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt 
érvényesíthetnek az  egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a  szerződésen kívül okozott károkért való 
felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta 
után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem 
alkalmazható.”

 (6) A Ptk. 3:196. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A  társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el. Az  ügyvezető képviseleti jogának korlátozása, 
megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem 
hatályos.”

 (7) A Ptk. 3:222. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A  részvénytársaság az  alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az  általa 
kibocsátott részvényeket. A  saját részvények mértékének megállapításánál a  részvénytársaság tulajdonaként kell 
figyelembe venni a  részvénytársaság többségi befolyása alatt álló jogi személy – ideértve a  külföldi székhellyel 
rendelkező, a  rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő 
gazdasági társaság – tulajdonában álló részvényeket is. A  részvénytársaság tulajdonában álló részvényként kell 
figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a részvénytársaság javára szerzett meg vagy tart 
magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a részvénytársaság követelés biztosítékául fogad el.”

 (8) A Ptk. 3:227. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„3:227. § [Pénzügyi segítségnyújtás korlátozása]
(1) Nyilvánosan működő részvénytársaság az  általa kibocsátott részvények megszerzéséhez csak piaci feltételek 
mellett, osztalékfizetésre felhasználható vagyona terhére nyújthat harmadik személynek pénzügyi segítséget, 
feltéve, hogy ehhez az  igazgatóság előterjesztése alapján a  közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel 
meghozott határozatával hozzájárult.
(2) Az  előterjesztés tartalmazza a  pénzügyi segítségnyújtás indokát, a  kockázatokat, a  lebonyolítás feltételeit, 
a  részvények ellenértékét és a  társaság által a  pénzügyi segítségnyújtással elérhető előnyöket. Az  előterjesztést 
az igazgatóság köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.”

 (9) A Ptk. 3:259. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha a  nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a  szavazatok legalább egy százalékával 
rendelkező részvényesek a  napirend kiegészítésére vonatkozó – a  napirend részletezettségére vonatkozó 
szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a  napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal 
kapcsolatos határozattervezetet a  közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc 
napon belül közlik az  igazgatósággal, az  igazgatóság a kiegészített napirendről, a  részvényesek által előterjesztett 
határozattervezetekről a  javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A  hirdetményben megjelölt 
kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.”

 (10) A Ptk. 3:261. § (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A  zártkörűen működő részvénytársaságnak együttesen a  szavazatok legalább öt százalékával rendelkező 
részvényesei, a  nyilvánosan működő részvénytársaságnak együttesen a  szavazatok legalább egy százalékával 
rendelkező részvényesei, valamint a  részvénytársaság azon hitelezői, akiknek a  kifizetés időpontjában még nem 
esedékes követelése eléri az  alaptőke tíz százalékát, a  kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig 
a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés 
jogszerűségének megvizsgálása céljából.
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(5) Azokat a  kifizetéseket, amelyeket az  (1)  bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a  részvénytársaság 
felszólítására a  társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja, hogy a  részvényes a kifizetés 
feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett.”

 (11) A Ptk. 3:272. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 
harminc nappal megelőzően, a  társaság honlapján kell közzétenni. A  közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza 
a  napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá feltünteti a  határozattervezetek és 
a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.”

 (12) A Ptk. 3:272. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A nyilvánosan működő részvénytársaság a  társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy 
nappal nyilvánosságra hozza:
a) az  összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a  szavazati jogok arányára vonatkozó összesített 
adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
b) a  napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az  azokra vonatkozó felügyelőbizottsági 
jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem 
küldték meg a részvényeseknek.”

 (13) A Ptk. 3:272. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) Azoknak a  részvényeseknek, akik ezt kívánják, a  közzéteendő közgyűlési anyagokat a  közgyűlési anyagok 
nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.”

 (14) A Ptk. 3:273. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) Ha a  nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya megengedi, hogy a  részvényes szavazati jogát 
a közgyűlést megelőzően postai úton gyakorolja, e jog gyakorlását érvényesen csak olyan feltételhez kötheti, amely 
a részvényes személyazonossága megállapításához szükséges.”

 (15) A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza)
„e) a  határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes 
szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok 
és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.”

 (16) A Ptk. 3:282. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az  igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az  igazgatóság tagjai képviseleti jogának 
korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel 
szemben nem hatályos.”

 (17) A Ptk. 3:303. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„3:303. § [Feltételes alaptőke-emelés]
(1) A  részvénytársaság feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható vagy átváltozó kötvények 
forgalomba hozatalával.
(2) A  forgalomba hozott átváltoztatható vagy átváltozó kötvények névértékének összege nem haladhatja meg 
a részvénytársaság alaptőkéjének felét.
(3) Az átváltoztatható kötvényt az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a kötvényes kérésére részvénnyé 
kell átalakítani. Az  átváltozó kötvény a  kötvényben meghatározott feltétel bekövetkezése esetén alakul át 
részvénnyé.
(4) A feltételes alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni
a) azt, hogy a kötvény kibocsátása zártkörűen vagy nyilvánosan történik;
b) a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a kötvények sorozatát, a jegyzés helyét 
és idejét;
c) a kötvények részvénnyé történő átalakításának vagy átalakulásának feltételeit, időpontját;
d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit;
e) kötvény zártkörű kibocsátása esetén a  kötvények átvételére jogosult személyeket és az  általuk jegyezhető 
kötvények számát, névértékét, kibocsátási értékét és sorozatát.”

 (18) A Ptk. 3:305. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„3:305. § [Kötvény helyett részvény igénylése és a kötvény részvénnyé történő átváltozása]
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(1) Az átváltoztatható kötvény tulajdonosa a kötvény futamidején belül, a közgyűlés által meghatározott időtartam 
alatt írásban – nyomdai úton előállított kötvények esetén a  kötvényeknek az  igazgatóság részére történő 
benyújtásával – kötvényei helyébe részvényt igényelhet.
(2) Az átváltoztatható kötvény átváltoztatásáról szóló nyilatkozat megtételével, az átváltozó kötvény átváltozására 
előírt feltétel bekövetkeztével a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvényutalványra.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételére rendelkezésre álló időtartam lejártát vagy az átváltozó kötvény 
átváltozására előírt feltétel bekövetkeztét követően az  igazgatóság – az  átváltozó kötvény esetén a  feltétel 
bekövetkeztének megállapítása mellett – haladéktalanul intézkedik az  alaptőke-emelés nyilvántartásba történő 
bejegyzése iránt azzal, hogy az alapszabály módosítására nincs szükség. Az alaptőke-emelés során a nyilvántartásba 
vételre és a részvény kiadására, jóváírására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

 (19) A Ptk. 3:319. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„3:319. § [Egyesülés]
Az átváltoztatható vagy átváltozó kötvény esetén az  egyesüléssel létrejövő részvénytársaságnak a  kötvénytulajdonos 
számára olyan jogosultságokat kell biztosítania, amelyek legalább egyenértékűek azokkal a  jogosultságokkal, 
amelyekkel a  jogelőd gazdasági társaságban rendelkeztek, kivéve, ha a  kötvénytulajdonosok mindegyike 
hozzájárul jogosultsága csökkenéséhez. A  tulajdonos az  egyesülő társaságok által kibocsátott átváltoztatható, 
átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény visszavásárlását is igényelheti a  jogutód részvénytársaságtól. 
Az  e  bekezdésben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni, ha az  értékpapír kibocsátásakor előre meghatározták 
a kötvénytulajdonosok helyzetét egy esetleges egyesülés esetére.”

 (20) A Ptk. 3:320. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„3:320. § [Egyesülési közgyűlések]
Ha több részvényfajta, illetve részvényosztály létezik, az  egyesülést kimondó határozat meghozatala során 
a közgyűlési határozathoz való hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

 (21) A Ptk. 3:321. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„3:321. § [A részvénytársaság szétválása]
(1) Nyilvánosan működő részvénytársaság nem válhat szét.
(2) A részvénytársaság szétválása során a részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.”

 (22) A Ptk. 3:329. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A szövetkezet esetében az előtársaságra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

 (23) A Ptk. 3:332. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A tag a tagsági jogviszonyon alapuló jogokból és kötelezettségekből álló szövetkezeti részesedését vagy annak 
egy hányadát a  szövetkezet más tagjára vagy a  szövetkezetbe tagként belépni kívánó személyre átruházhatja. 
Az átruházó szerződést írásba kell foglalni.”

 (24) A Ptk. 3:347. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) Ha a  szövetkezet jogutód nélkül megszűnik, a  hitelezők kielégítetlen követeléseik erejéig kártérítési igényt 
érvényesíthetnek a  szövetkezet vezető tisztségviselőjével szemben a  szerződésen kívül okozott károkért való 
felelősség szabályai szerint, ha a  vezető tisztségviselő a  szövetkezet fizetésképtelenségével fenyegető helyzet 
beállta után a  hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez  a  rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 
esetén nem alkalmazható.”

 (25) A Ptk. 3:354. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A  szövetkezetbe tagként belépni kívánó személy nem köteles vagyoni hozzájárulás teljesítésére annyiban, 
amennyiben más tag a szövetkezeti részesedését vagy annak egy hányadát rá átruházza.”

 (26) A Ptk. 3:361. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tagot vagy jogutódját a vagyoni hozzájárulásának értéke, valamint 
a  tagsági jogviszony időtartama alatt keletkezett, a  vagyoni hozzájárulásra jutó saját tőke – lekötött tartalékkal 
csökkentett – összege illeti meg, abban az  esetben, ha az  a  veszteség fedezésére nem került felhasználásra. 
Az  összeget a  tagsági jogviszony megszűnését követő három hónapon belül kell kiadni; a  három hónapnál 
hosszabb időtartamot előíró alapszabályi rendelkezés a nyolc évet meghaladó részében semmis.”

 (27) A Ptk. 3:391. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) Az alapító az alapító okiratban az alapítvány szervezeti egységét jogi személynek nyilváníthatja.”

 (28) A Ptk. 3:402. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Az  alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak 
alapítványokra válhat szét.”
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 (29) A Ptk. 3:404. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
,,(3) A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító okirat, vagy 
az  alapító nem rendelkezik a  megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az  alapító okirat által megjelölt személy, 
vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.”

 (30) A Ptk.
a) 3:32. § (2) bekezdése az „egységre” szövegrész helyett az „egységére” szöveggel,
b) 3:223.  § (1)  bekezdése az  „ellenérték legmagasabb összegének” szövegrész helyett az  „ellenérték 

legalacsonyabb és legmagasabb összegének” szöveggel,
c) 3:223.  § (4)  bekezdése a „megszerzésének indokáról,” szövegrész helyett a „megszerzésének indokáról és 

jellegéről,” szöveggel,
d) 3:250.  § (1)  bekezdés b)  pontja az „alapítás során kibocsátandó” szövegrész helyett az „alaptőke összegét, 

az alapítás során kibocsátandó” szöveggel,
e) 3:251. § (1) bekezdése a „nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését” szövegrész helyett a „nem pénzbeli 

vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését és azt, hogy 
az értékelést érintő új befolyásoló körülmény nem merült fel” szöveggel,

f ) 3:361. § (2) bekezdése az „által – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként – a szövetkezet” szövegrész helyett 
az „által a szövetkezet” szöveggel

lép hatályba.
 (31) Nem lép hatályba a Ptk.

a) 3:329. § (3) bekezdése,
b) 3:404. § (4) bekezdése.

 (32) Hatályát veszti a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény 39. §-a, valamint 42–44. §-a.

186. A Polgári Törvénykönyv Negyedik Könyvéhez kapcsolódó módosítások

186. § (1) A Ptk. 4:124. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb két évre örökbefogadhatónak nyilvánítja, ha a szülőjének 
szülői felügyeleti joga nem szűnt meg és a szülő önhibájából
a) gyermekével egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot vagy fél éven át semmilyen formában nem tart kapcsolatot, 
illetve életvitelén, körülményein nem változtat, és emiatt a nevelésbe vétel nem szüntethető meg; vagy
b) lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helyének hátrahagyása nélkül megváltoztatja, és az annak 
felderítésére irányuló intézkedések hat hónapon belül nem vezetnek eredményre.”

 (2) A Ptk. 4:233. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Nem rendelhető gyámul az a személy,
a) aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll;
b) aki szülői felügyeletet megszüntető vagy közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
c) akinek szülői felügyeleti joga azért szünetel, mert gyermekét nevelésbe vették;
d) akinek a gyermekét örökbefogadhatónak nyilvánították; vagy
e) akit a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő a gyámságból közokiratban vagy végrendeletben kizárt.”

 (3) A Ptk.
a) 4:121.  § (3)  bekezdése a „gyermeke átmeneti vagy tartós nevelésben van” szövegrész helyett a „gyermekét 

nevelésbe vették” szöveggel,
b) 4:124. § (3) bekezdése az „az átmeneti nevelést” szövegrész helyett az „a nevelésbe vételt” szöveggel,
c) 4:124. § (5) bekezdése az „az átmeneti nevelést” szövegrész helyett az „a nevelésbe vételt” szöveggel,
d) 4:127. § (1) bekezdés b) pontja az „átmeneti nevelésbe” szövegrész helyett a „nevelésbe” szöveggel,
e) 4:178. § (5) bekezdése a „tartós nevelésbe” szövegrész helyett a „nevelésbe” szöveggel,
f ) 4:129.  § (2)  bekezdése az  „átmeneti nevelésbe vett vagy tartós nevelésbe vett” szövegrész helyett 

a  „nevelésbe vett” szöveggel, az  „a gyermeket a  tartós nevelésbe vételt vagy az  örökbefogadhatóvá 
nyilvánítást követően” szövegrész helyett az „a nevelésbe vett, örökbefogadható gyermeket” szöveggel,

g) 4:186. § (1) bekezdés g) pontja az „átmeneti nevelésbe vette;” szövegrész helyett a „nevelésbe vette és a szülő 
szülői felügyeleti joga nem szűnt meg vagy azt a bíróság nem szüntette meg;” szöveggel,
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h) 4:191.  § (1)  bekezdés b)  pontja az  „átmeneti nevelésbe” szövegrész helyett a  „nevelésbe” szöveggel, 
az  „a  szülő” szövegrész helyett az  „az a  szülő, akinek szülői felügyeleti joga szünetel,” az  „az átmeneti 
nevelésbe” szövegrész helyett az „a nevelésbe” szöveggel,

i) 4:230. § a) pontja az „átmeneti vagy tartós nevelésbe” szövegrész helyett a „nevelésbe” szöveggel
lép hatályba.

187. A Polgári Törvénykönyv Ötödik Könyvéhez kapcsolódó módosítás

187. § (1) A Ptk. 5:138. § (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) óvadék esetén, ha annak tárgya pénz, fizetésiszámla-követelés, tőzsdei vagy egyéb nyilvánosan jegyzett 
piaci árral rendelkező értékpapír vagy adott időpontban az  értékpapírban foglalt feltételek szerint a  felektől 
függetlenül meghatározható értékkel rendelkező pénzkövetelést megtestesítő értékpapír, a  zálogjogosult 
a  kielégítési joga megnyílásakor a  zálogkötelezetthez címzett egyoldalú nyilatkozattal – a  biztosított követelés 
összege erejéig – a zálogtárgy tulajdonjogát megszerezheti, illetve ha már korábban megszerezte, megszüntetheti 
azt a  kötelezettségét, hogy a  kapott óvadékkal egyező fajtájú és mennyiségű vagyontárgyat ruházzon át 
a zálogkötelezettre.
(2) A  zálogjogosult a  közvetlen kielégítési jog gyakorlását követően késedelem nélkül köteles a  zálogkötelezettel 
írásban elszámolni és a biztosított követelést meghaladó fedezetet a zálogkötelezett részére kiadni. Az elszámolás 
során a  pénzt és a  fizetésiszámla-követelést annak névértékén, az  értékpapírt nyilvános forgalmi vagy 
az (1) bekezdésben foglaltak szerint felektől függetlenül meghatározott értékén kell figyelembe venni.”

 (2) Nem lép hatályba a  Ptk. 5:96.  § (3)  bekezdésében az  „A zálogjogosulti bizományos kérheti, hogy az  ingatlan-
nyilvántartás, a lajstrom vagy a hitelbiztosítéki nyilvántartás zálogjogosultként feltüntesse.” szövegrész.

188. A Polgári Törvénykönyv Hatodik Könyvéhez kapcsolódó módosítások

188. § (1) A Ptk. 6:106. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„6:106.  § [Vállalkozások közötti szerződéssel, valamint szerződő hatóság szerződő hatóságnak nem minősülő 
vállalkozással kötött szerződésével kapcsolatos közérdekű kereset]
(1) Vállalkozások közötti szerződés részévé általános szerződési feltételként váló, a  pénztartozás teljesítésének 
idejét, a késedelmi kamat mértékét, esedékességét a  jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével 
egyoldalúan és indokolatlanul a  jogosult hátrányára megállapító kikötést – mint tisztességtelen kikötést – 
a vállalkozások érdekeinek képviseletét ellátó szervezet is megtámadhatja.
(2) A  szerződő hatóság és a  szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozás közötti szerződés részévé általános 
szerződési feltételként váló, a pénztartozás teljesítésének idejét
a) hatvan napnál hosszabb határidőben meghatározó szerződési kikötés hatvan napot meghaladó része 
semmisségének megállapítását; vagy
b) az  e  törvényben a  szerződő hatóságra vonatkozóan meghatározottaktól eltérően, a  jóhiszeműség és tisztesség 
követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a  szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozás 
hátrányára meghatározó, hatvan napot meg nem haladó határidőre vonatkozó kikötés – mint tisztességtelen 
kikötés – megtámadásával a kikötés érvénytelenségének megállapítását
a vállalkozások érdekeinek képviseletét ellátó szervezet is kérheti.
(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti kérelem alapossága esetén a  bíróság a  kikötés semmisségét, illetve 
érvénytelenségét a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapítja. A semmisség, 
illetve az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket már teljesítettek.
(4) A vállalkozások érdekeinek képviseletét ellátó szervezet kérheti az  (1) és a  (2) bekezdés szerinti olyan általános 
szerződési feltétel tisztességtelenségének, illetve semmisségének megállapítását, amelyet szerződéskötések 
céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, abban az  esetben is, ha az  érintett feltétel 
még nem került alkalmazásra. A  bíróság a  sérelmes általános szerződési feltétel tisztességtelenségének, illetve 
semmisségének megállapítása esetén eltiltja a nyilvánosságra hozót a feltétel alkalmazásától.
(5) Az  (1)–(2) és a  (4)  bekezdés szerinti eljárásban a  bíróság az  igény érvényesítőjének kérelmére elrendeli, hogy 
a szerződési feltétel alkalmazója, nyilvánosságra hozója, illetve alkalmazásra ajánlója saját költségére gondoskodjék 
a  szerződési feltétel tisztességtelenségének, illetve semmisségének megállapítására vonatkozó közlemény 
közzétételéről. A  közlemény szövegéről és a  közzététel módjáról a  bíróság határoz. A  közleménynek tartalmaznia 
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kell az  érintett szerződési feltétel pontos meghatározását, tisztességtelenségének, illetve semmisségének 
megállapítását, valamint az e jellegét alátámasztó érveket.
(6) A  vállalkozások érdekeinek képviseletét ellátó szervezet kérheti az  olyan általános szerződési feltétel 
semmisségének megállapítását, amely
a) vállalkozások közötti szerződésben kizárja a  késedelmi kamatfizetési, illetve kizárja vagy korlátozza a  követelés 
behajtásával kapcsolatos költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettséget;
b) a  szerződő hatóság és a  szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozás közötti szerződésben a  késedelmi 
kamat esedékességét a  pénztartozás teljesítésének idejére az  e  törvény által meghatározott fizetési határidőt 
követő naptól eltérően határozza meg, illetve kizárja vagy korlátozza a késedelmi kamatfizetési, illetve a követelés 
behajtásával kapcsolatos költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettséget.”

 (2) A Ptk. 6:130. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje]
(1) Ha a  felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a  jogosult 
fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni. Ha 
a  pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóság, a  szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött 
szerződése esetén pénztartozását a  jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított 
harminc napon belül köteles teljesíteni, ebben az esetben a számla kézhezvételének napja nem képezheti a  felek 
között érvényes megállapodás tárgyát.
(2) A jogosult teljesítésétől számított harminc napon belül kell teljesíteni a pénztartozást, ha
a) a  jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvétele a  jogosult teljesítését (vállalkozási szerződés 
esetén az átadás-átvételi eljárás befejezését) megelőzte;
b) nem állapítható meg egyértelműen a jogosult fizetési felszólítása vagy számlája kézhezvételének időpontja; vagy
c) a kötelezettnek fizetési felszólítás vagy számla bevárása nélkül teljesítenie kell fizetési kötelezettségét.
(3) Vállalkozások közötti szerződés esetén az  e  § rendelkezéseitől a  jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára eltérő szerződési feltételt – mint tisztességtelen 
kikötést – a  jogosult megtámadhatja. Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő 
hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a  pénztartozás teljesítésére kikötött idő  
az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott határidőket csak akkor haladhatja meg, ha a  szerződésben a  felek 
a  pénztartozás halasztott teljesítésében állapodtak meg, feltéve hogy a  szerződés jellege miatt ez  tényszerűen 
indokolt; a  pénztartozás teljesítésére kikötött idő ebben az  esetben sem haladhatja meg a  hatvan napot. 
Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött 
szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére kikötött idő a hatvan napot meghaladó részében semmis.
(4) Vállalkozások közötti szerződés esetén az  ellenkező bizonyításáig tisztességtelen kikötésnek kell tekinteni 
a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára 
eltérő olyan szerződési feltételt, amely a  pénztartozás teljesítésére az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérő, 
hatvan napnál hosszabb határidőt határoz meg. Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő 
hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére az  (1)–(2) bekezdés 
rendelkezéseitől eltérően, a  jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és 
indokolatlanul a  jogosult hátrányára kikötött olyan határidőt, amely a  hatvan napot nem haladja meg – mint 
tisztességtelen kikötést –, a jogosult megtámadhatja.”

 (3) A Ptk. 6:155. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„6:155.  § [Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett 
hatóság szerződése esetén]
(1) Vállalkozások közötti szerződés, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő 
hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a  késedelmi kamat mértéke a  késedelemmel 
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás 
esetén az  adott pénznemre a  kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a  pénzpiaci 
kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A  kamat számításakor a  késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
(2) Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő 
vállalkozással kötött szerződése esetén a  szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a  jogosultnak 
a  követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a  Magyar Nemzeti Bank késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott 
forintösszeget megfizetni. E  kötelezettség teljesítése nem mentesít a  késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; 
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a  kártérítésbe azonban a  behajtási költségátalány összege beszámít. A  behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt 
negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.
(3) Vállalkozások közötti szerződés esetén a  késedelmi kamat mértékét az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, 
a  késedelmi kamat esedékességét a  pénztartozás teljesítésének idejére az  e  törvény által meghatározott fizetési 
határidőt követő naptól eltérően a  jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és 
indokolatlanul a  jogosult hátrányára megállapító szerződési feltételt – mint tisztességtelen kikötést – a  jogosult 
megtámadhatja. Szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén 
a  késedelmi kamat esedékességét a  pénztartozás teljesítésének idejére e  törvény által meghatározott fizetési 
határidőt követő naptól eltérően megállapító szerződési feltétel semmis.
(4) Vállalkozások közötti szerződés esetén a  késedelmi kamatot kizáró szerződési feltétel, szerződő hatóságnak 
szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a  késedelmi kamatot kizáró vagy azt 
az  (1)  bekezdésben meghatározott mértékhez képest alacsonyabb értékben meghatározó szerződési feltétel 
semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésére köteles.”

 (4) A 6:198. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha a  kötelezett az  engedményező részére teljesít, az  engedményező köteles a  szolgáltatás teljesítéseként 
birtokába került vagyontárgyakat a  sajátjától elkülönítve kezelni, és az  engedményes részére késedelem nélkül 
kiadni. Az engedményező hitelezői az ilyen vagyontárgyakra nem tarthatnak igényt.”

 (5) A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Határidőben teljesít a  vállalkozó, ha az  átadás-átvétel a  szerződésben előírt teljesítési határidőn belül 
megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. Vállalkozások közötti szerződés, illetve szerződő hatóság 
által megrendelőként szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződés esetén az átadás-átvétel 
időtartamára vonatkozó rendelkezéstől a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan 
és indokolatlanul a  vállalkozó hátrányára eltérő szerződési feltételt – mint tisztességtelen kikötést – a  vállalkozó 
megtámadhatja.”

 (6) A Ptk. 6:417. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A  kötelezett ellen indult csődeljárásban biztosított fizetési haladék a  kezes kötelezettségét nem érinti. 
A  kötelezett ellen indult felszámolási vagy csődeljárásban kötött egyezség a  kezes kötelezettségét nem érinti, 
ha a  jogosult a  kezest az  egyezség megkötését megelőzően annak feltételeiről tájékoztatta. A  tájékoztatást 
követően a  kezes jogosult a  kötelezett tartozásának a  teljesítésére; teljesítés esetén a  kezes a  felszámolási vagy 
a  csődeljárásban a  jogosult helyébe lép. A  tájékoztatás elmaradása esetén a  kezes kötelezettsége lecsökken 
az egyezségben meghatározott mértékre.”

 (7) A Ptk. 6:426. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„6:426. § [A kezes szabadulása a kötelemből]
Ha a jogosult lemond a követelést biztosító valamely jogról vagy egyébként az ő hibájából a követelés a kötelezettel 
szemben behajthatatlanná válik vagy a behajtása jelentősen megnehezül, a kezes szabadul annyiban, amennyiben 
a kötelezettel szembeni megtérítési igénye alapján egyébként kielégítést kaphatott volna.”

 (8) A Ptk. 6:470. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított 
módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre jogszabály 
értelmében köteles.”

 (9) A Ptk. 6:549. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A bírósági és az ügyészségi jogkörben okozott kárért való felelősségre a közigazgatási jogkörben okozott kárért 
való felelősség szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a  kárigényt bírósági jogkörben okozott kár 
esetén a bírósággal, ügyészségi jogkörben okozott kár esetén a Legfőbb Ügyészséggel szemben kell érvényesíteni. 
Ha az eljárt bíróság nem jogi személy, a kárigényt azzal a bírósággal szemben kell érvényesíteni, amelynek elnöke 
a nem jogi személy bíróság bírái tekintetében az általános munkáltatói jogkört gyakorolja. A kártérítési keresetnek 
előfeltétele a rendes jogorvoslat kimerítése.”

 (10) A Ptk.
a) 6:194. § (2) bekezdése a „jogcím” szövegrész helyett „jogcím,” szöveggel,
b) 6:395.  § (2)  bekezdése a  „látra szóló betétként” szövegrész helyett „látra szóló betétként vagy letétként” 

szöveggel,
c) 6:534. § címe az „életviszonyok” szövegrész helyett az „értékviszonyok” szöveggel
lép hatályba.

 (11) Nem lép hatályba a Ptk. 6:430. § (4) bekezdése.
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189. A Polgári Törvénykönyv Hetedik Könyvéhez kapcsolódó módosítás

189. §  A Ptk. 7:43. § (3) bekezdése a „Semmis” szövegrész helyett az „Érvénytelen” szöveggel lép hatályba.

190. A Polgári Törvénykönyv Nyolcadik Könyvéhez kapcsolódó módosítások

190. § (1) A Ptk. 8:1. § (1) bekezdése a következő 7. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(e törvény alkalmazásában)
„7. szerződő hatóság: a  közbeszerzésekről szóló törvény szerinti ajánlatkérő, akkor is, ha közbeszerzési eljárás 
lefolytatására nem köteles.”

 (2) A Ptk. 8:1. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(6) A Ptk. épületekre vonatkozó rendelkezéseit más építményekre is megfelelően alkalmazni kell.”

XII. Fejezet 
záró rendelkezések

191. Hatálybalépés

191. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2015. december 31-én 
hatályát veszti.

 (2) A 77. § (5) bekezdése 2014. január 2-án lép hatályba.
 (3) Az  1–30.  §, a  31.  § (1) és (3)−(5)  bekezdése, a  32–34.  §, a  35.  § (1) és (3)–(5)  bekezdése, a  36.  §, a  37.  § 

(1)  és (3)–(5)  bekezdése, a  38.  §, a  39.  § (1) és (3)–(5)  bekezdése, a  40–59.  §, a  60.  § (1)  bekezdése, a  61.  § (1), (2) 
és (7)  bekezdése, 62–66.  §, a  67.  § (5)  bekezdés a)–d) és g)  pontja, a  68.  § (1)–(3), (10) és (12)–(15)  bekezdése, 
(17) bekezdés 1., 2., 4., 6–8., 10–13., 15., 16., 18–20. és 25. pontja, a 69–76. §, a 77. § (3) és (4) bekezdése, a 78–82. §, 
83. § (1) és (3) bekezdése, 84. §, a 85. § (1)–(4), (6)–(10), és (12)–(37) bekezdése, a 86–88. §, a 89. § (3)–(4) bekezdés, 
90–99.  §, a  100.  § (2) és (3), (6), (8), (12)–(17), (24)–(26)  bekezdése, (30)  bekezdés c)–h)  pontja, (32)  bekezdés 
b)–d) pontja, a 101–111. §, a 112. § (1)–(3), (5)–(9), (11)–(31), (34)–(42), (45)–(47), (49), (50), (52) és (53) bekezdése, 
(54)  bekezdés 1−29., valamint 31. és 32.  pontja, (55)  bekezdése, a  113–115.  §, a  116.  § (1), (4) és (5)  bekezdése, 
a  117–129.  §, a  130.  § (1)–(7), (9)–(15), (17)–(21) és (24)–(27)  bekezdése, a  131.  §, a  132.  § (1) és (2)  bekezdése, 
valamint (4) bekezdés b) pontja, a 133–153. §, a 154. § (1)–(14) és (16)–(20) bekezdése, a 155. §, a 156. § (1), (3) és 
(4) bekezdése, a 157−173. §, a 174. § (1)–(10) és (13)–(24) bekezdése, a 175. §, a 176. § (2) bekezdése, a 177–179. §, 
a 181. §, a 182. §, a 192. § a)–b) pontja, valamint d)–n) pontja és a 193. § 2014. március 15-én lép hatályba.

 (4) A 35. § (2) bekezdése, a 100. § (4), (5), valamint (7) bekezdése 2014. május 1-jén lép hatályba.
 (5) A 112. § (4), (10), (32), (44), (48) és (51) bekezdése, (54) bekezdésének 30. pontja 2014. július 1-jén lép hatályba.
 (6) A 31. § (2) bekezdése és a 37. § (2) bekezdése 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (7) A 39. § (2) bekezdése 2014. december 31-én lép hatályba.
 (8) A  77.  § (1) és (2)  bekezdése, a  100.  § (9) és (10), (19), (23), (28), valamint (31)  bekezdése, a  112.  § (33)  bekezdése, 

a 130. § (8) és (16) bekezdése és a 154. § (15) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (9) A 130. § (22) bekezdése 2015. január 2-án lép hatályba.

192. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

192. §  E törvény
a) 38. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
b) 66. § (2) bekezdés a) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése,
c) 67. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
d) 67.  § (3)  bekezdése, (5)  bekezdés a), c)–g)  pontja az  Alaptörvény T)  cikk (1)  bekezdése, XXXI.  cikk 

(3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,
e) 69. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése,
f ) 70. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,
g) 83. § (1) és (2) bekezdése, valamint (3) bekezdés a) pontja az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,
h) 89. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése,
i) 93. §-a az Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése,
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j) 123. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése,
k) 125. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke,
l) 127.  § (1)–(14)  bekezdése és (17)  bekezdése az  Alaptörvény 25.  cikk (8)  bekezdése, valamint 26.  cikk (1) és 

(2) bekezdése,
m) 128. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
n) 129. § (1)–(8) bekezdése és (14) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

193. Az Európai Unió jogának való megfelelés

193. §  A 175.  § (15) és (21)  bekezdése a  várandós, a  gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 
92/85/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 áder jános s. k., kövér lászló s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi cclII. törvényhez

 1. A Ctv. 1. számú melléklet I.7. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[I. ha a  bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) 
szükséges okiratok:]
„d) a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt;”

 2. Hatályát veszti a Ctv. 1. számú melléklet II.2. a) pontja.
 3. A  Ctv. 1. számú melléklet II.2. d)  pont da)  alpontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  d)  pont a  következő 

db) alponttal egészül ki:
[II. ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az  egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:
d) részvénytársaság tőkeváltozásával kapcsolatban]
„da) a  tőkeleszállításra vonatkozó közlemény közzétételét igazoló lappéldánykivonatok, és az  igazgatóságnak arra 
vonatkozó nyilatkozata, hogy a társaság eleget tett a hitelezők biztosítékadási kötelezettségének,
db) átváltoztatható vagy átváltozó kötvények forgalomba hozatalát követő alaptőke-emelés esetén az igazgatóság 
nyilatkozata arról, hogy az  átváltoztatható kötvények tulajdonosai milyen összegben kérték az  átváltoztatást, 
az átváltozó kötvény esetén arról, hogy a feltétel bekövetkezett, továbbá nyilatkozat az alaptőke-emelés összegéről, 
valamint részvényfajtánként (részvényosztályonként) az új részvények számáról és névértékéről; ”

 4. A Ctv. 1. számú melléklet II.3–5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[II. ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az  egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:]
„3. szövetkezet esetén
a) az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonat) és a jelenléti ív,
b) a közgyűlési meghívó,
c) a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban
ca) pénzforgalmi szolgáltató igazolása a  pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy 
közjegyző által közokiratba foglalt vezető tisztségviselői nyilatkozat a  pénzbeli hozzájárulásnak a  szövetkezet 
rendelkezésére bocsátásáról,
cb) vezető tisztségviselői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;
4. erdőbirtokossági társulat esetén
a) az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a jelenléti ív,
b) a közgyűlési meghívó,
c) a társulat tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanok tulajdoni lapjai.
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5. vízgazdálkodási társulat esetén
a) az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a jelenléti ív,
b) a közgyűlési meghívó,
c) az érdekeltségi terület helyszínrajza,
d) az alapszabály mellékleteként a társulat tagjainak neve (cégneve) lakhelye (székhelyének) felsorolása;”

 5. A Ctv. 1. számú melléklet III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. Átalakulás bejegyzéséhez szükséges további okiratok:
1. a legfőbb szerv határozatai;
2. nyilatkozat arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet az átalakulás elhatározásáról az ügyvezetés tájékoztatta;
3. az átalakulási terv;
4. a vagyonmérleg-tervezetekre és a vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést tartalmazó okirat;
5. az átalakulásra vonatkozó közlemények megjelenését igazoló lappéldányok kivonata;
6. egyesülés esetén az egyesülési terv;
7. szétválás esetén a szétválási terv.”

 6. A Ctv. 2. számú melléklet I.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[I. ha a  bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) 
szükséges okiratok:]
„9. a) az elismert vállalatcsoport létrehozására vonatkozó szerződés,
b) az elismert vállalatcsoport létrejöttének, valamint megszűnésének közzétételét igazoló lappéldány kivonat,
c) az uralkodó tag nyilatkozata arról, hogy az arra jogosult hitelezőknek biztosítékot nyújtott, illetve az ellenőrzött 
tag tulajdonosai kérésére részesedésüket piaci értéken megvásárolja,
d) az  elismert vállalatcsoportban részt vevő tagok legfőbb szervének határozatai az  elismert vállalatcsoport 
létrehozásáról, illetve megszüntetéséről;”

 7. A Ctv. 2. számú melléklet I.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(ha a  bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) 
szükséges iratok:)
„10. nonprofit gazdasági társaság esetén a  közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéhez teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt nyilatkozat a  Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítéséről és a  közszolgáltatási 
szerződés;”

 8. A Ctv. 2. számú melléklet I.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(ha a  bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) 
szükséges iratok:)
„11. a  61/B.  § szerinti tagváltozás bejegyzése iránti eljárás során, a  61/B.  § (2)  bekezdésében foglaltak fennállása 
esetén a  részesedés átruházás napjával mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített számviteli 
törvény szerinti közbenső mérleg benyújtásának igazolása;”

 9. A Ctv. 2. számú melléklet I. pontja a következő 12. ponttal egészül ki:
(ha a  bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) 
szükséges iratok:)
„12. Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele esetén
a) vezető tisztségviselő nyilatkozata arról, hogy a Civil tv.-ben foglalt követelmények teljesítése a  letétbe helyezett 
beszámolókból megállapítható, és a létesítő okirat tartalmazza a Civil tv.-ben előírt rendelkezéseket,
b) a vezető tisztségviselő nyilatkozata arról, hogy nem esik a Civil tv.-ben meghatározott kizáró ok alá,
c) a korábbi két év beszámolója;”

 10. A Ctv. 2. számú melléklet II.1. a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[II. ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az  egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:
1. korlátolt felelősségű társaság esetén:
a) az üzletrész megszerzéséhez kapcsolódóan]
„ad) az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló joggal kapcsolatos nyilatkozatok”

 11. A Ctv. 2. számú melléklet II.2. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[II. ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az  egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:]
„a) részvénytársaság alapításával összefüggésben a  nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéről adott 
könyvvizsgálói (szakértői) vélemény;”
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 12. A Ctv. 2. számú melléklet II.2. b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[II. ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az  egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:
b) részvénytársaság tőkeváltozásával kapcsolatban]
„ba) új részvényekkel történő alaptőke-emelés esetében annak igazolása, hogy a  tőkeemelést megelőzően 
forgalomba hozott részvények névértéke (kibocsátási értéke) befizetésre került és az  érintettnek minősülő 
részvényfajta, illetve részvényosztály részvényeseinek hozzájárulást igazoló okiratok,”

 13. A Ctv. 2. számú melléklet II.2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[II. ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az  egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:]
„c) nyilvánosan működő részvénytársaság zártkörűen működővé válása esetében a  vezető tisztségviselő 
nyilatkozata arról, hogy a részvények a tőzsdéről kivezetésre kerültek, illetve tőzsdén már nem kereskednek velük;”

 14. A Ctv. 2. számú melléklet II. 2. pontja a következő d) ponttal egészül ki:
[II. ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az  egyes cégformák bejegyzéséhez 
(változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:]
„d) zártkörűen működő részvénytársaság nyilvánosan működővé válása esetében
da) a tőzsde igazolása a részvények tőzsdei bevezetéséről, és idegen nyelvű igazolás esetén annak hiteles magyar 
nyelvű fordítása;
db) a kibocsátás helye szerint illetékes hatóság által jóváhagyott, az értékpapír nyilvános kibocsátásához szükséges 
tájékoztató és idegen nyelvű tájékoztató és jóváhagyás esetén azok hiteles magyar nyelvű fordítása;
dc) a  vezető tisztségviselő nyilatkozata a  várható költségekről, és azon kedvezményekről, amelyeket a  társaság 
a működési forma változására tekintettel biztosít;”

 15. A Ctv. 2. számú mellékletének III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. Átalakulás bejegyzéséhez szükséges további okiratok:
1. az  átalakulást megelőzően még be nem fizetett, illetve nem szolgáltatott vagyoni hozzájárulás teljesítésének 
igazolása;
2. ha ilyen működik a cégnél, a felügyelőbizottságnak az átalakulással kapcsolatos nyilatkozata;
3. a szükséges tőkepótlás befizetésének, illetve teljesítésének igazolása;
4. ha az  egyesülés vállalkozások összefonódását jelenti, a  Gazdasági Versenyhivatal engedélye vagy a  cég 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az összefonódás nem engedélyköteles;
5. részvénytársaság esetén, ha az egyesülés vagy a szétválás során egyes okiratok elkészítésére, közzétételére, vagy 
legfőbb szervi döntésre nincs szükség, az  erről szóló legfőbb szervi határozat vagy a  társaság nyilatkozata arról, 
hogy a különös szabály alkalmazásának feltételei fennállnak.”

 16. A Ctv. 3. számú melléklet I.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(I. a cégbejegyzéshez szükséges, a bejegyzési kérelemhez csatolandó okiratok:)
„5. a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt.”

 17. A Ctv. 3. számú melléklet II.2. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(II. ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, egyéb benyújtandó okiratok:)
„a) a  vezető tisztségviselőknek, a  felügyelőbizottsági tagok, a  könyvvizsgálónak a  megválasztást elfogadó, 
az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata,”

2. melléklet a 2013. évi cclII. törvényhez

 1. A Tao. törvény 3. számú melléklet A) rész 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. a  Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint előírt saját tőke jegyzett tőke arány, vagy 
a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés révén szerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés;”

 2. A Tao. törvény 3. számú melléklet B) rész 13. pontjában az „a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 57. §-ának 
(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a szövetkezet alapszabálya” szöveg lép.
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3. melléklet a 2013. évi cclII. törvényhez

Az Mpt. 1. számú melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Ptk.: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;”

4. melléklet a 2013. évi cclII. törvényhez

A Tpt. 1. számú mellékletének 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,”

5. melléklet a 2013. évi cclII. törvényhez

 1. A Bit. 1. számú melléklet A) rész 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. Jogvédelem
A jogvédelmi biztosítás a  jogi eljárási költségek viselésére és a  biztosítási fedezetből fakadó más szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó kötelezettség díj ellenében történő elvállalása, így különösen
a) a  biztosított által elszenvedett kár és a  részére járó sérelemdíj peren kívüli egyezséggel vagy polgári, illetve 
büntetőeljárás során történő megtérülésének biztosítása,
b) a  biztosított polgári, büntető-, közigazgatási hatósági vagy egyéb eljárásban, illetve a  biztosítottal szemben 
támasztott kártérítési és sérelemdíj iránti igény esetében való védelme vagy képviselete.”

 2. A Bit. 4. számú melléklet 3. pont 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a biztosítási termékekhez olyan terméktervet kell készíteni, amely a következőket tartalmazza:
kiegészítő adatokat
a kiegészítő adatoknak 3 évre előre becsülve – évenkénti bontásban – a következőket kell tartalmazniuk:)
„3.4. a biztosítási esemény alapján várható kifizetéseket.”

 3. A Bit. 9. számú melléklet 5. pontjában a „kárt” szövegrész helyébe a „biztosítási eseményt” szöveg lép.

6. melléklet a 2013. évi cclII. törvényhez

A Stabtv. Mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,”

7. melléklet a 2013. évi cclII. törvényhez

A Batv. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,”
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8. melléklet a 2013. évi cclII. törvényhez

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 4.24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.24. a) a  szociális szövetkezet tagja által a  tagi munkavégzés ellenértékeként élelmiszer, a  szociális szövetkezet 
tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány 
formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel 
azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja 
meg a minimálbér 25 százalékát;
b) a  közhasznú jogállású szociális szövetkezet által a  közösségi alapból az  alapszabályában rögzített közhasznú 
céljával összhangban a szövetkezeti tag természetes személynek, vagy családtagjának élelmiszer, fogyasztásra kész 
étel vásárlására felhasználható utalvány formájában legfeljebb havonta a  minimálbér összegét meg nem haladó 
értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel,
mindkét esetben azzal, hogy az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított 
javak értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában 
a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni;”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 514/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti 
második közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás kihirdetéséről
(a keretmegállapodás 2013. november 29-én lépett hatályba.)

1. §  A  Kormány Magyarország Kormánya és az  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
közötti második közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 2013. november 
29-étől hatályos szövegét e rendelettel kihirdeti.

2. §  A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következő:
“GRANT AGREEMENT FOR THE PROJECT
OECD Hungary Partnership in Public Administration Reform Programme
Phase Two

Friday, 29th November 2013

Hungary, represented by Mr. Marcell Biró, State Secretary, Ministry of Public Administration and Justice, and 
the Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”) represented by Rolf Alter, Director, 
Public Governance and Territorial Development Directorate, and Anthony Rottier, Executive Director, hereinafter 
collectively referred to as the “Parties”, agree the following:

Article 1
PURPOSE, SCOPE
1.1 The OECD/Hungary Partnership for Public Administration Reform Programme Phase Two (the “Project”) 

aims at providing the Hungarian Ministry of Public Administration and Justice (the “Ministry”) with advice 
in support of the Magyary Programme for Public Administration Development 2014-2020. The advice and 
analysis will be set in an international best practice comparative context, strengthen the evidence base in 
support of well-targeted reforms, and help the government to make the case for reform. The OECD will carry 
out the work specified in the OECD Programme of Work and Budget for 2013–2014 [Output Area 4.3.1 Public 
Sector Effectiveness].

1.2 The Project will consist of four building blocks:
– Building block one: Strategic vision, planning and implementation 2.0
– Building block two: Territorial administration
– Building block three: Monitoring the quality of the public administration
– Building block four: Support for integrity building

1.3 The Ministry will provide a Voluntary Contribution of € 650,000 to the OECD for the Project, as set out in this 
Grant Agreement.

Article 2
THE FOUR BUILDING BLOCKS
2.1 The Project will be implemented in four building blocks.
Building block 1: Strategic vision, planning and implementation 2.0
– Strategic review of the Magyary Programme 2014–2020 (approximately 40 page report). The strategic 

review will include international examples and good practices from OECD countries on partnerships and 
communication to facilitate dialogue on public administration reform.

– Standardized presentation on the Strategic State and the strategic review of the Magyary Programme and 
participation of OECD staff in 12 seminars to deliver the presentation to university students.
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– Help-desk advice through four teleconferences on the themes covered by the strategic review, with 
a particular focus on monitoring and evaluation, to be held after the completion of the strategic review.

Building block 2: Territorial administration
– Strategic review of the reforms of the Territorial Administration, with a  special emphasis on the overall 

objectives and direction of the reforms and the allocation of responsibilities within the state administration 
(approximately 40 page report).

– One-day high-level conference on the role and functions of the deconcentrated state administration where 
the findings of the strategic review will be presented to senior government officials; the OECD will develop 
an annotated agenda, identify and bring international experts from other OECD member countries and 
moderate the conference; Hungary will be responsible for identifying and inviting participants and all logistic 
arrangements, including interpretation if necessary.

Building block 3: Monitoring the Quality of the Public Administration
– Methodological note (2-3 pages) on the development of good governance indicators for one of the three 

following areas: 1) the performance of government offices; 2) citizen services and simplification; 3) integrity.
– Note on the international scoreboards and indicators and their relevance and robustness for assessing the 

quality of the public administration (10 pages).
– One-day seminar to train the trainers on data collection and cleaning; the OECD will develop an annotated 

agenda, identify and bring international experts, if appropriate, and moderate the seminar; Hungary 
will be responsible for identifying and inviting local participants and all logistic arrangements, including 
interpretation if necessary.

– One-day seminar to assess the quality the data collected by the Hungarian authorities for the indicators 
presented in the methodological note; the OECD will develop an annotated agenda, identify and bring 
international experts, if appropriate, and moderate the seminar; Hungary will be responsible for identifying 
and inviting local participants and all logistic arrangements, including interpretation if necessary.

– Hungary Government at a Glance report (approximately 30 pages) to situate Hungary performance on the 
indicators included in the OECD Publication Government at a Glance 2013.

Building block 4: Support for Integrity Building
– Evaluation of a training package to be presented at an international conference organised by the Ministry in 

December 2013 for representatives of Western Balkan countries via a short comment note.
– Presentation of best practices on strengthening integrity by education at the international conference.
– Guidance, advice and background information on the structure, opportunities, international cooperation 

possibilities of the future Integrity Centre of Excellence via a  short comment note, e-mail and 
videoconference.

Article 3
DURATION OF THE PROJECT
3.1 This Grant Agreement will come into effect upon signature by both Parties for a  period of 11 months. All 

expenditure related to the project will be covered with effect from 15th October 2013.

Article 4
OECD PROJECT TEAM
4.1 The OECD will appoint a team to work on the Project and will inform the Ministry of the main co-ordinator 

and liaison contact within two weeks of signature of the Agreement.
4.2 The OECD will make efforts to use experts during the Project who are mostly familiar with the topic of the 

Project.

Article 5
OBLIGATIONS OF THE MINISTRY
5.1 The Ministry will take all appropriate measures to provide support to the OECD in the performance of its 

work.
5.2 The Ministry will appoint a main coordinator and liaison contact to work on the Project and will inform the 

OECD of their name(s) within two weeks of signature of the Grant Agreement. This contact will in particular 
support the coordination of questionnaire responses, data collection and background material from the 
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relevant ministries/agencies; and will support the setting up seminars and mission interviews with the 
appropriate participants on the Hungarian side.

5.3 The Ministry will ensure that the OECD has access to all data it has at its disposal that the OECD deems 
necessary in order to fulfil the terms of this Grant Agreement, to facilitate access to available sources of 
information. The Ministry will also provide assistance to the OECD in obtaining any additional information. It 
will also respond promptly to requests for assistance or information from the OECD.

5.4 The Ministry will appoint a  Steering Committee of relevant ministries and agencies, which will have as 
a mandate the general facilitation of the work of the OECD project team in its interaction with the Hungarian 
authorities and stakeholders. The Steering Committee will also act as sounding board for issues and 
emerging conclusions as the review progresses.

Article 6
RISKS
6.1 The Project is contingent on the commitment of the Hungarian authorities to co-operate as regards the 

provision of timely, accurate and good quality data. The OECD will not conduct the Project in the absence of 
such co-operation and will not be responsible for delays resulting from non-compliance by the Hungarian 
authorities with reasonable requests for information to be supplied within a reasonable timescale.

Article 7
TOTAL COST AND PAYMENT SCHEDULE
7.1 The total budget for the implementation of the Project amounts to € 650,000. The Ministry will cover 

the full cost of this Project through a Voluntary Contribution to the OECD. The OECD shall administer the 
contribution in accordance with its Financial Regulations and other relevant OECD rules, policies and 
procedures.

Indicative Budget for the Hungary Public Administration Reform Phase Two (Figures in EUR)
Staff costs 400,940

Chargeback (office space, IT etc) 52,885

Experts – fees 40,000

Mission Costs (OECD Staff) 59,700

Mission Costs (Experts) 22,025

Miscellaneous (eg printing, photocopies, publications) 40,000

OECD Grant Administration Charge (5.3%) 34,450

TOTAL COSTS 650,000

7.2 Any overspend across or within budget lines may be compensated by corresponding underspend on other 
budget lines without any modification to the total budget amount.

7.3 The payment schedule shall be as follows:
– € 50,000 upon signature and receipt of the corresponding invoice
– € 150,000 on 28 February 2014 and receipt of the corresponding invoice
– € 250,000 on 18 April 2014 and receipt of the corresponding invoice
– € 200,000 on 29 August 2014 and receipt of the corresponding invoice

Article 8
COPYRIGHT
8.1 The results of the work carried out under the Grant Agreement, in whatever form, shall be the sole property 

of the OECD. Subject to the OECD rules and policies on classification and declassification of documents, 
the OECD hereby grants to the Ministry a non-exclusive, irrevocable, and non-transferable right to use and 
publish the reports resulting from the project for any governmental non-commercial purpose.
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Article 9
CORRESPONDENCE, TRANSLATION, INTERPRETATION
9.1 The correspondence between the parties will be conducted in English. Reports and any other formal written 

material will be provided to the Ministry in English. Seminars will be conducted in English. All documents 
sent to the Ministry will be in English and addressed to: Ministry of Public Administration and Justice,  
Kossuth Lajos tér 2–4, 1055 Budapest, Hungary.

(Signatures)

PROJEKTTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
OECD Magyarország Partnerség a Közigazgatási Reformprogramban
Második szakasz

2013. november 29. péntek

Magyarország Kormánya, képviseli: dr. Biró Marcell, közigazgatási államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium és a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet („OECD”), képviseli: Rolf Alter, igazgató, 
Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság, és Anthony Rottier, ügyvezető igazgató (a továbbiakban, együttesen: 
„Felek”) az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk
CÉL, HATÁLY
1.1. Az OECD–Magyarország Partnerség a Közigazgatási Reformprogramért Második Szakasz (a „Project”) célja az, 

hogy a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a „Minisztérium”) részére tanácsadást biztosítson 
a  Magyary Közigazgatás-fejlesztési Program 2014 és 2020 közötti támogatásához. A  tanácsadás és elemzés 
a  legjobb nemzetközi gyakorlatok összehasonlító kontextusába helyezve történik, megerősítve a  tényeken 
alapuló tervezést a  megfelelően célzott reformok támogatásához, valamint segítve a  kormányt a  reformok 
megalapozásában. Az  OECD ezt a  munkát a  2013 és 2014 közötti Munka- és Költségvetési Programjában 
meghatározottak szerint fogja elvégezni [4.3.1. kimeneti terület – A közszféra hatékonysága].

1.2. A Projekt négy építőelemből áll:
– Első építőelem: Stratégiai jövőkép, tervezés és megvalósítás 2.0
– Második építőelem: Területi közigazgatás
– Harmadik építőelem: A közigazgatás minőségének ellenőrzése
– Negyedik építőelem: Az integritás-építés támogatása

1.3. A Minisztérium 650.000 € önkéntes hozzájárulást biztosít ehhez a  Projekthez az  OECD részére, a  jelen 
támogatási szerződésben foglaltak szerint.

2. cikk
A NÉGY ÉPÍTŐELEM
2.1. A Projekt végrehajtása négy építőelemben valósul meg.
1. építőelem: Stratégiai jövőkép, tervezés és megvalósítás 2.0
– A Magyary Program 2014–2020 stratégiai felülvizsgálata (kb. 40 oldalas jelentés). A  stratégiai felülvizsgálat 

a  közigazgatási reform partnerségek nemzetközi példáira és legjobb gyakorlataira kell, hogy felhívja 
a figyelmet és a közigazgatási reformmal kapcsolatos kommunikációs technikák egyszerűsítésére.

– Sztenderd előadás a  stratégia helyzetéről és a  Magyary Program stratégiai felülvizsgálatáról, valamint 
az  OECD munkatársainak részvétele 12 szemináriumon, amelyeken az  előadást egyetemi hallgatók előtt 
tartják meg.

– A stratégiai felülvizsgálatot követő négy telefonkonferencián help-desk tanácsadás a stratégiai felülvizsgálat 
által lefedett témákkal kapcsolatban, különös tekintettel az ellenőrzésre és az értékelésre.

2. építőelem: Területi közigazgatás
– A területi közigazgatás reformjának stratégiai felülvizsgálata, különös tekintettel a reform általános céljaira és 

irányaira, és a felelősségi körök elosztására az államigazgatáson belül (kb. 40 oldalas jelentés).
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– Egynapos magas szintű konferencia a  decentralizált államigazgatás szerepéről és működéséről, ahol 
a  stratégia felülvizsgálat eredményeit bemutatják a  közigazgatás vezetőinek; az  OECD magyarázó 
jegyzetekkel ellátott napirendet állapít meg, nemzetközi szakértőket azonosít és hoz magával más OECD 
tagországokból, és moderálja a  konferenciát; Magyarország feladata azonosítani és meghívni a  helyi 
résztvevőket és gondoskodni minden logisztikai előkészületről, szükség szerint ideértve a  tolmácsolást is. 
Ezeket a kiadásokat a Projekt fedezi.

3. építőelem: A közigazgatás minőségének ellenőrzése
– Módszertani feljegyzés (2–3 oldal) a  jó kormányzás mutatóinak kialakításáról a  következő három terület 

egyikére: 1) a kormányhivatalok teljesítménye; 2) állampolgári szolgáltatások és egyszerűsítés; 3) integritás.
– Feljegyzés a  nemzetközi eredményjelzőkről és mutatókról, valamint a  közigazgatás minőségének 

ellenőrzésében megnyilvánuló fontosságukról és meghatározó jellegükről (10 oldal).
– Egynapos oktatóképző szeminárium az adatok gyűjtéséről és tisztításáról; az OECD magyarázó jegyzetekkel 

ellátott napirendet állapít meg, szükség szerint nemzetközi szakértőket azonosít és hoz magával, valamint 
moderálja a  szemináriumot; Magyarország feladata azonosítani és meghívni a  helyi résztvevőket és 
gondoskodni minden logisztikai előkészületről, szükség szerint ideértve a tolmácsolást is.

– Egynapos szeminárium azon adatok minőségértékeléséről, amelyeket a  magyar hatóságok gyűjtöttek 
a  módszertani feljegyzésben szereplő mutatókhoz; az  OECD magyarázó jegyzetekkel ellátott napirendet 
állapít meg, szükség szerint nemzetközi szakértőket azonosít és hoz magával, valamint moderálja 
a  szemináriumot; Magyarország feladata azonosítani és meghívni a  helyi résztvevőket és gondoskodni 
minden logisztikai előkészületről, szükség szerint ideértve a tolmácsolást is.

– A Magyar kormányzati körkép című jelentés (kb. 30 oldal), amely az  OECD Kormányzati körkép 2013 című 
kiadványában szereplő mutatók szerint értékeli Magyarország teljesítményét.

4. építőelem: Az integritás-építés támogatása
– Azon oktatócsomag értékelése, amelyet a Minisztérium a 2013. decemberi nemzetközi konferenciáján mutat 

be a nyugat-balkáni országok képviselőinek egy rövid feljegyzés formájában.
– Az integritást az oktatáson keresztül megerősítő jó gyakorlatok bemutatása a nemzetközi konferencián.
– Útmutatás, tanácsadás és háttér információ, a  jövőbeli Integritás Kiválósági Központ szerkezetéről, 

lehetőségeiről és nemzetközi együttműködési lehetőségeiről egy rövid feljegyzés, e-mail és 
videó-konferencia formájában.

3. cikk
A PROJEKT IDŐTARTAMA
3.1. Ez a  támogatási szerződés a  Felek kölcsönös aláírásának időpontjában kezdődik és 11 hónapon át tart. 

A Projekttel összefüggő valamennyi kiadás fedezése 2013. október 15-én kezdődik.

4. cikk
AZ OECD PROJEKTCSAPATA
4.1. Az OECD projektcsapatot állít fel, és a  jelen szerződés aláírásától számított két héten belül tájékoztatja 

a Minisztériumot a fő koordinátor és a kapcsolattartó személyéről.
4.2. Az OECD törekszik arra, hogy olyan szakértőket vegyen igénybe a Projekt során, akik összességében ismerik 

a Projekt témáját.

5. cikk
A MINISZTÉRIUM KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. A Minisztérium minden megfelelő intézkedést megtesz, hogy segítse az OECD munkáját.
5.2. A Minisztérium kinevezi a projekt főkoordinátorát és kapcsolattartóját, és a támogatási szerződés aláírásától 

számított két héten belül bejelenti mindkét személy nevét az OECD-nek. Ez a kapcsolat különösen az illetékes 
minisztériumoktól/hivataloktól származó kérdőíves válaszok, adatgyűjtés és háttéranyag összehangolását 
segíti, továbbá támogatja szemináriumok és küldetésinterjúk megszervezését, a  megfelelő magyar 
résztvevőkkel.

5.3. A Minisztérium hozzáférést biztosít az  OECD-nek a  rendelkezésére álló valamennyi olyan adathoz, amely 
az  OECD megítélése szerint szükséges a  jelen támogatási szerződés feltételeinek teljesítéséhez, hogy 
megkönnyítse a rendelkezésre álló információforrások elérését. A Minisztérium ezen kívül segít az OECD-nek 
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kiegészítő információkat szerezni, és haladéktalanul reagál az  OECD segítség vagy információ iránti 
kérelmeire.

5.4. A Minisztérium az  illetékes minisztériumok és hivatalok részvételével Irányítóbizottságot állít fel, amelynek 
az a feladata, hogy általánosságban elősegítse az OECD projektcsapatának munkáját a magyar hatóságokkal 
és az  érintettekkel való kapcsolattartása során. Az  Irányítóbizottság továbbá közvetíti a  problémákat és 
a felülvizsgálat során felmerülő megállapításokat.

6. cikk
KOCKÁZATOK
6.1. A Projekt feltétele az, hogy a  magyar hatóságok teljesítsék az  időben történő, pontos és jó minőségű 

adatszolgáltatásra vonatkozó együttműködési kötelezettségüket. Az  OECD nem folytatja le a  Projektet 
az  említett együttműködés hiányában, és nem vállal felelősséget azon késedelmekért, amelyek a  magyar 
hatóságok kötelezettségmulasztásából erednek; az  ésszerű információkéréseket ésszerű időn belül kell 
teljesíteni.

7. cikk
ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIFIZETÉSI ÜTEMTERV
7.1. A Projekt megvalósításának teljes költségvetése 650.000 €. A  Minisztérium az  OECD-nek nyújtott 

önkéntes hozzájárulással fedezi a  jelen Projekt összes költségét. Az  OECD ezt a  hozzájárulást a  Pénzügyi 
Szabályzatának, valamint más szabályainak, politikáinak és eljárásainak megfelelően kezeli.

Irányadó költségvetés a Magyar Közigazgatási Reform Második Szakaszához (euróban)
Bérköltségek 400.940

Költség-visszaigénylés (iroda, számítástechnika stb.) 52.885

Szakértői díjak 40.000

Megbízási költségek (OECD munkatársak) 59.700

Megbízási költségek (szakértők) 22.025

Egyéb (pl. nyomtatás, fénymásolás, kiadványok) 40.000

OECD támogatáskezelési díj (5,3%) 34.450

ÖSSZES KÖLTSÉG 650.000

7.2. Bármely, a  költségvetésen túli vagy belüli túlköltekezés kiegyenlíthető a  más költségvetési tételekben 
történő megfelelő alulköltekezéssel, a teljes költségvetési összeg bármely módosítása nélkül.

7.3. A fizetési ütemterv az alábbi:
– 50.000 € aláíráskor és a megfelelő számla kézhezvételekor
– 150.000 € 2014. február 28-án és a megfelelő számla kézhezvételekor
– 250.000 € 2014. április 18-án és a megfelelő számla kézhezvételekor
– 200.000 € 2014. augusztus 29-én és a megfelelő számla kézhezvételekor

8. cikk
SZERZŐI JOG
8.1. A támogatási szerződésen alapuló munka bármely formában elért eredményei az  OECD kizárólagos 

tulajdonát képezik. Az  OECD a  dokumentumok titkosítására és azok feloldására vonatkozó szabályai és 
politikái alapján ezennel nem kizárólagos, visszavonhatatlan és át nem ruházható jogot ad a Minisztériumnak 
a  Projekt során keletkező jelentések bármely kormányzati, nem kereskedelmi célú felhasználására és 
közzétételére.

9. cikk
LEVELEZÉS, FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
9.1. A Felek közötti levelezést angol nyelven kell folytatni. A  jelentéseket és bármely egyéb hivatalos írásbeli 

anyagot angol nyelven kell biztosítani a Minisztériumnak. A szemináriumokat angol nyelven kell megtartani. 
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A  Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az  alábbi címre kell 
elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4., Magyarország

(Aláírások)”

3. §  Az  e  rendelet által kihirdetésre kerülő Megállapodás 2.1.  pontjában rögzített tevékenységekre a  Megállapodás 
időbeni hatálya alatt a magyar szerződő fél kizárólag az OECD-t veheti igénybe.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E  rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter – az  érintett 

miniszterek bevonásával – gondoskodik.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a kormányablakokról

A Kormány
az 1–2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 21.  § a)  pontjában és 21/A.  § 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3–14. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § 
(3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 16.  § tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17.  § tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 18.  § tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 20.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 174.  § 
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21.  § tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv kijelölése tárgyában 
a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 47.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 
illetve a  közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi  
LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 22.  § tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23.  § tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 111.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24.  § tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 25–26. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § 
(1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27.  § tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi  
LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 
2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29.  § tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,



89004 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

a 30.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 175.  § 
(2) bekezdés b)–c), g) pontjában, 175. § (3) bekezdés a)–b), d)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § 
(3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 174.  § 
(1) bekezdés b) pontjában, 175. § (2) bekezdés a)–f ) pontjában, valamint a 175. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 33. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 34.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A kormányablak illetékessége és szakmai irányítása

1. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokban 
(a továbbiakban: járási hivatal) integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet.

 (2) A  kormányablak a  3–8.  § szerinti eljárások során – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – országos 
illetékességgel jár el.

 (3) Az  1.  melléklet 1., 3., 4., 5 és 12.  pontjában meghatározott, a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben az a kormányablak jár el, amelynek területén az ügyfél lakcíme található.

 (4) Hivatalból indult eljárásra az  a  kormányablak az  illetékes, amelyet működtető járási hivatal illetékességi területén 
az  ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a  járási hivatal 
illetékességi területén több kormányablak is működik, az eljárásra a  járási hivatal által a  járási hivatal törzshivatala 
ügyrendjében meghatározott kormányablak az illetékes.

2. § (1) Az  1. és 2.  mellékletben meghatározott ügyek tekintetében a  központi államigazgatási szervekről, valamint 
a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjaiban 
meghatározott hatásköröket a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
3–4. §-ában meghatározott szerv gyakorolja.

 (2) A kormányablakok működésének szakmai irányítását a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter – az informatikai 
vonatkozású kérdéskörökben az e-közigazgatásért felelős miniszter, az  informatikai infrastruktúra vonatkozásában 
a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egyetértésével – 
látja el.

 (3) A  közigazgatás szervezéséért felelős miniszter szakmai irányítást gyakorol a  kormányablakok ügyfélszolgálati 
tevékenysége felett, amelynek keretében ellátja az  ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és 
monitoringjára vonatkozó feladatokat.

 (4) A  miniszter (3)  bekezdésben meghatározott feladatai ellátásában a  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
(a  továbbiakban: KIH) és a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a  továbbiakban:  
KEK KH) közreműködik.

2. Ügykörszintek és a kormányablak eljárásának szabályai

3. § (1) A  kormányablak az  1.  mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az  ügyre vonatkozó 
jogszabályban meghatározott, az  eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. 
Az 1. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség.

 (2) Az  1.  mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az  ügyfél az  azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt a kérelem benyújtásakor biztosítja.

4. §  A kormányablak a  2.  mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az  ügyre vonatkozó 
jogszabályban meghatározott, az  eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, 
az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül.
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5. § (1) A  kormányablakban előterjeszthetőek a  3.  mellékletben meghatározott beadványok, amelyeket a  kormányablak 
haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel 
rendelkező illetékes hatósághoz továbbít.

 (2) Amennyiben a  beadvány hiányos, a  kormányablak tájékoztatja az  ügyfelet a  hiányosságokról, és amennyiben 
a  hiányok jellege lehetővé teszi, biztosítja az  azonnali javítás vagy pótlás lehetőségét. Az  ügyfél kérésére 
a  kormányablak a  beadványt a  hiányoktól függetlenül továbbítja az  eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz.

 (3) Az  ügyfél a  hiányosságok pótlását – ideértve a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott 
hiánypótlási felhívás teljesítését is – a  hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a  kormányablaknál is 
teljesítheti. A  hiányosságok pótlása során az  ügyfél köteles feltüntetni az  ügyben eljáró hatóság megnevezését, 
valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak 
azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságnak.

 (4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra 
nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

 (5) A  kormányablak az  (1)–(3)  bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton, a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) elektronikus kapcsolattartásra 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, kivéve, ha a  kérelem, bejelentés benyújtott 
mellékletének vagy az  azokról készített hiteles elektronikus másolatnak az  elektronikus úton történő továbbítása 
nem lehetséges. A kormányablak – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – a benyújtott beadványt papír alapon 
is továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak.

 (6) Az  (1)–(4)  bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az  eljárás megindítására irányuló kérelmen 
kívüli egyéb, az  ügyfél által benyújtott kérelem tekintetében is, amennyiben az  a  3.  mellékletben felsorolt ügyek 
valamelyikében indult hatósági eljáráshoz kapcsolódik.

 (7) A  kormányablak a  3.  melléklet szerinti beadványokkal kapcsolatos eljárásában a  Ket. szerinti közreműködő 
hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)–d) pontja nem alkalmazható.

6. § (1) A  kormányablak az  1–3.  melléklet szerinti ügyekben a  3–5.  §-ban meghatározottak mellett az  ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az  eljárás menetéről, az  adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és 
kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

 (2) A  kormányablak a  4.  mellékletben meghatározott ügyekben az  ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt 
az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

7. §  A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – az  5.  mellékletben 
meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

8. §  A kormányablak hivatalból jár el a 6. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.

9. § (1) A  kormányablak a  3–8.  §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az  ügyfél elektronikus nyilatkozatát 
úgy is fogadhatja, hogy az  ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az  ügyfél 
az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

 (2) A  kormányablak a  3–8.  §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében jogosult az  ügyfél által benyújtott 
papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a  szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései 
szerint.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés alapján a  kormányablak az  ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó iratról készít 
hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal – a közokiratnak minősülő iratokról készült másolatok kivételével – 
köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy 
más szerv részére történő bemutatásáról.

 (4) Az 1. és 2. melléklet szerinti ügykörökben a papír alapú iratok tárolásáról, illetve a 3. melléklet szerinti ügykörökben 
azon papír alapú iratok tárolásáról, amelyekről az  eljáró hatósághoz csak a  hiteles elektronikus másolat került 
továbbításra, az  a  kormányhivatal gondoskodik, amelyhez tartozó kormányablakban keletkezett vagy átvételre 
került az irat. A tárolás piaci szolgáltatás igénybevételével is biztosítható.
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 (5) A kormányablak 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a kormányablakok technikai feltételeit 
meghatározó miniszteri rendeletben megfogalmazott követelmények és feltételek szerint az  informatikai 
üzemeltetési és szolgáltatói feladatok ellátását a  KEK KH biztosítja, és ezen feladatok ellátása érdekében bevonja 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

10. §  A 3. és 4.  mellékletben foglalt ügykörök tekintetében a  kormányablak kezdeményezésére az  eljárásra 
hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság köteles a  kormányablakkal együttműködni, és a  kormányablak részére 
az  e  rendeletben foglalt feladatainak ellátásához szükséges mértékben a  felvilágosítást haladéktalanul megadni 
a feladatellátás jogszabályszerűsége, az ügyféli jogok gyakorlásának előmozdítása érdekében.

11. § (1) A  kormányablak a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatások, valamint a Ket. 
168/A–168/B. § szerinti ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el.

 (2) A kormányablaknál megtehetők a Ket. 162. §-a szerinti ügyintézési rendelkezések.

3. A kormányablak-tudástár

12. § (1) A  KIH a  kormányablakban intézett és intézni tervezett ügykörökkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint 
az országos telefonos ügyfélszolgálat általi előzetes tájékoztatás ellátásának szakmai megalapozottsága érdekében 
digitális adatbázist (a továbbiakban: tudástár) működtet.

 (2) A tudástár tekintetében:
a) formai hiba: a  tudástár szakmai tartalmát, az  ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem 

befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság;
b) tartalmi hiba: a  tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az  ügykör elintézhetőségét közvetlenül 

befolyásoló probléma.

13. § (1) A tudástár tartalmának jogszabály-változáson alapuló módosításáért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- 
és hatáskörrel rendelkező miniszter (a  továbbiakban: szakminiszter) a  felelős. Ennek keretében a  szakminiszter 
köteles gondoskodni
a) az új ügykörök esetében a kormányablakban való intézhetőség vizsgálatáról,
b) az  új ügyköröknek a  kormányablakban való intézhetősége esetében a  3–8.  § szerinti ügykörszint 

megállapításáról,
c) az  új, illetve módosult ügykörökhöz kapcsolódóan a  tudástár tartalmának kiegészítéséről, illetve 

módosításáról,
d) a  hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástár-tartalommal 

összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről, valamint
e) az a)–d) ponthoz kapcsolódóan a jelen rendelet 1–6. mellékletében foglalt ügykörlista módosításáról.

 (2) Amennyiben egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az  ügykörhöz kapcsolódóan a  tudástár 
tartalmának hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.

14. § (1) A  tudástárba új ügykör bejegyzésére, a  tudástárban lévő ügykörök tartalmának módosítására, illetve törlésére 
a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) formai és 
tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.

 (2) Formai hiba észlelése esetén a formai hibát a minisztérium a szakminiszter egyidejű értesítése mellett kijavítja.
 (3) Tartalmi hiba észlelése esetén a  minisztérium a  szakminiszterhez fordul, aki köteles a  tartalmi hiba kijavításáról 

a  megkeresés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül gondoskodni. Tartalmi hiba kijavítására csak 
a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor.

 (4) Amennyiben tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a  minisztérium és 
a szakminiszter között, a felek kötelesek a vitát egyeztetés keretében megkísérelni rendezni.

 (5) Az  1–6.  mellékletben foglalt ügykörlista azon ügykörei esetében, amelyekre nézve a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási 
pontban tájékoztatási kötelezettség áll fenn, a  KIH a  tudástáron keresztül az  integrált ügyintézési és tájékoztatási 
pont külön jogszabály szerint kijelölt működtetője számára mindazon információkat biztosítja, amelyek közzétételét 
külön jogszabály előírja.
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4. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A (8) bekezdés 2014. február 15-én lép hatályba.
 (3) A 16. § (1) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.
 (4) A  fővárosi és megyei kormányhivatal által a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) 

Korm. rendelet 21–23.  § alapján működtetett kormányablak tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
a  www.kormanyhivatal.hu honlapon, valamint a  helyben szokásos módon folyamatos tájékoztatást ad arról, hogy 
a  kormányablak eleget tesz-e az  ezen rendeletben a  kormányablakokra előírt feltételeknek. Amennyiben igen, 
a kormányablak eljárására és a kormányablak által ellátott ügykörökre ezen rendelet szabályait kell alkalmazni.

 (5) Amennyiben jogszabály – a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 
kivételével – kormányablakról rendelkezik, ott ezen rendelet szerinti kormányablakot kell érteni.

 (6) E rendelet hatálybalépését követően új kormányablak felállítására csak ezen rendelet szabályai alapján kerülhet sor.
 (7) E  rendelet 27.  §-a a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
 (8) Az 1. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

5. Módosuló rendelkezések

16. § (1) A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(a központi szerv első fokú hatósági jogkörében)
„l) dönt a külföldön élő magyar állampolgárok külföldi lakóhely változásának nyilvántartásba vételéről.”

 (2) Az R1.
a) 17. § (2) bekezdés d) pontjában az „elvesztése,” szövegrész helyébe az „elvesztése, eltulajdonítása” szöveg,
b) 19. § (1) bekezdésében a „megsemmisült,” szövegrész helyébe a „megsemmisült, azt eltulajdonították,” szöveg
lép.

17. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 38/B. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Kormányablakhoz benyújtott kérelem esetén az igény elbírálására hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz
a) az Igazolvány,
b) a jövedelemigazolás,
c) az Utazási utalvány elnevezésű nyomtatvány, valamint a hozzá tartozó menetjegy,
d) az Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére elnevezésű nyomtatvány
hitelesített elektronikus másolatának megküldésével egyidejűleg eredetben, papír alapon is továbbítani kell 
a benyújtott dokumentumokat.
(6) A kormányablak öt évig köteles megőrizni a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak 
ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolást, a  kórházi (klinikai) ápolásról, 
valamint a  szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodásáról szóló 
kórház (klinika) által kiállított igazolást, amelyet hiteles elektronikus másolatként továbbított az  igény elbírálására 
hatáskörrel rendelkező szervhez.”

18. § (1) A  személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: járási hivatal), a  kormányablak, illetve a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi szerv) jár el.”

 (2) Az R2. 12. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(a jogosult részére – személyazonosító igazolvány iránti kérelmére – ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, 
ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, és)
„c) a magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor.”
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 (3) Az R2. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje:)
„a) a 12. § a) és c) pontjában meghatározott esetben a kiadástól számított 30 nap;”

 (4) Az R2.
a) 7. § (1) bekezdésében a „29. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „29. § (2) bekezdésében” szöveg,
b) 18. § (3) bekezdés d) pontjában az „és a lakcímet” szövegrész helyébe az „és lakcímet” szöveg
lép.

19. §  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló 
eljárásban első fokon a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: 
járási hivatal), a  kormányablak, valamint a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(a továbbiakban: KEK KH) jár el.”

20. §  A közigazgatási hatósági eljárásban a  személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.)  
Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdésében a  „Ket. 156.  § (5)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Ket. 61.  § 
(1a) bekezdésében” szöveg lép.

21. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Kormány az egyes elektronikus közszolgáltatásokhoz, valamint egyes központi közigazgatási nyilvántartási 
rendszerekhez kapcsolódó adatkezelési és hatósági feladatok ellátására, azok fejlesztésére és üzemeltetésére, 
valamint a  nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására létrehozza 
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEKKH).”

 (2) Az  R3. 4.  § (2)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  bekezdés kiegészül a  következő 
f ) ponttal:
[a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XlIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a kekkh]
„e) szabálysértési nyilvántartás vezetésével összefüggő ügycsoportja tekintetében a  szabálysértési szabályozásért 
felelős miniszter,
f ) a kormányablakok feladatai ellátásához nyújtott informatikai szolgáltatások tekintetében az  e-közigazgatásért 
felelős miniszter és a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter együttesen
gyakorolja.”

 (3) Az R3. 11/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/B. § (1) A KEKKH – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az e-közigazgatásért felelős miniszter szakmai 
irányításával felügyeletet gyakorol a  fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatala és szakigazgatási szervei, 
valamint a járási hivatalok törzshivatala és szakigazgatási szervei informatikai tevékenysége felett.
(2) A  kormányablakok tekintetében a  KEKKH az  okmányok kiállítása, valamint a  KEKKH által vezetett közhiteles 
hatósági nyilvántartások tekintetében gyakorol szakmai irányítást.
(3) A  KEKKH közreműködik a  közigazgatás szervezéséért felelős miniszternek a  kormányablakok ügyfélszolgálati 
tevékenységének szakmai irányításával, ezzel összefüggésben az  ügyfélszolgálati működésének fejlesztésével, 
elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatok ellátásában.
(4) A KEKKH a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási 
hivatalok számára külön jogszabályban meghatározott informatikai szolgáltatásokat nyújt, valamint közreműködik 
a  fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai tárgyú szerződései tekintetében a  miniszter által gyakorolt 
egyetértési jog érvényesítése során.
(5) A  KEKKH az  (1)  bekezdés szerinti szakmai felügyelete keretében a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szakigazgatási szervei által használt szakrendszerek esetében együttműködik a  szakrendszereket üzemeltető 
szakmai irányító szervvel.
(6) A  kormányablakok által használt közhiteles hatósági nyilvántartások fejlesztése esetén a  nyilvántartást vezető 
szerv köteles egyeztetni a fejlesztésről a KEKKH-val.”

 (4) Az  R3. 12/A.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „honosításával” szövegrész helyébe a  „honosításával és 
visszahonosításával” szöveg lép.
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 (5) Az R3. a 12/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Kormányzati Ügyfélvonal
12/C. § (1) A KEKKH működteti a 1818-as és a 185-ös telefonszámon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálatot 
(a továbbiakban: Kormányzati Ügyfélvonal).
(2) A  Kormányzati Ügyfélvonal az  (1)  bekezdésben foglaltak keretében a  kormányablakokra és 
a  kormányablakokban intézhető ügyekre vonatkozóan tájékoztatást és egyéb ügyintézési szolgáltatásokat nyújt, 
amelynek keretében különösen ügyindítást, ügyintézést és időpontfoglalást tesz lehetővé.”

 (6) Az R3. 16/C. § (5) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[a kekkh]
„b) a  jogszabályban foglaltak szerint ellátja a  kormányzati internetes tájékoztatás központi internetes honlapjai 
infrastruktúrájának üzemeltetésével összefüggő feladatait,
c) a jogszabály alapján nyújtott általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás támogatás szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatás nyújtásánál jogszabály alapján az  ügyfél-regisztrációs adatbázisban kezelt adatok 
tekintetében adatkezelőként jár el, továbbá a  szolgáltatás nyújtójával együttműködve ellátja a  szolgáltatás 
keretében biztosított ügyfélkapuhoz és hivatali kapuhoz történő csatlakozások koordinációs és adminisztratív 
feladatait,”

 (7) Az R3. 16/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/D. § A KEKKH ellátja – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével – a közigazgatási szervek hatósági eljárásaiban 
használt, elektronikusan kitölthető űrlapok logikai és formai ellenőrzési, minőségbiztosítási feladatait, az  űrlapok 
tervezéséhez informatikai, megjelenítési szakmai támogatást nyújt. A  KEKKH ellenőrzési és minőségbiztosítási 
feladata nem terjed ki az űrlapok szakmai tartalmára, annak meghatározása a tervező szervezet felelőssége.”

22. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi  
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 48.  § (4)  bekezdésében az  „és a  lakcímet” 
szövegrész helyébe az „és lakcímet” szöveg lép.

23. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 111. § (1) bekezdésében és 116. §-ában az „és a lakcímet” szövegrész helyébe 
az „és lakcímet” szöveg lép.

24. §  A vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a jegyző a  (3)  bekezdés g)  pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot az  illetékes földhivatal 
megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával hivatalból szerzi be. a kormány 
a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban]
„b) élelmiszer vagy állat vásári értékesítése esetén az  élelmiszer-higiénia és állategészségügyi követelményeknek 
való megfelelés kérdésében az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságot”
[szakhatóságként jelöli ki.]

25. §  A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 12.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a Magyar 
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

26. §  A közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint 
az  ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.)  
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az „az államigazgatási” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági” szöveg 
lép.

27. § (1) Az  integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a  működtető és az  érintett 
szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Szolgtv.) szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási 
pont kialakítására és működtetésére.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pontnak a  különböző hatóságok által biztosított 
elektronikus ügyintézési lehetőségek egységes felületen való elérését biztosító szolgáltatását a  közigazgatás- 
szervezésért felelős miniszter (a  továbbiakban: Működtető) működteti a  Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) bevonásával.
(3) Az  integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében a  KEKKH által működtetett Központi Okmányiroda 
személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységet biztosít. A  Központi Okmányiroda a  (2)  bekezdés szerinti 
egységes felületen közzéteszi azoknak az  ügyeknek a  körét, amelynek tekintetében személyes ügyfélszolgálati, 
tájékoztatási tevékenységet biztosít.
(4) Az  integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében a  KEKKH tájékoztatási és külön jogszabályban 
meghatározott ügykörökben és feltételekkel telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet lát el. A KEKKH a (2) bekezdés 
szerinti egységes felületen közzéteszi azoknak az  ügyeknek a  körét, amelynek tekintetében telefonos, illetve 
személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységet biztosít.
(5) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében a 4. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szerv vagy szervezet 
a 4. §-ban meghatározott feladatokat látja el.”

 (2) Az R4. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Működtető a  segítségnyújtó szervezetek (2)  bekezdés szerinti adatait közzéteszi az  integrált ügyintézési 
és tájékoztatási pontnak a  különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes 
felületen biztosító felületén.”

 (3) Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Szolgtv. 31. § (1) bekezdés a) pontja szerinti általános és a  (2) bekezdés szerinti ügyspecifikus tájékoztatást, 
a  Szolgtv. 31.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti ügyintézési lehetőséget, valamint a  Szolgtv. 31.  § (1)  bekezdés 
c)  pontja szerinti nyilvántartásokhoz való hozzáférést az  integrált ügyintézési és tájékoztatási pont különböző 
hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes felületen biztosító szolgáltatásának 
működtetője a Szolgtv. 33. §-ában erre kötelezett szervekkel együttműködve működteti.
(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti működtető az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségét az  e  rendelet szerinti tartalmú, 
szolgáltatási tevékenységek szerint rendszerezett, hiteles, naprakész tájékoztatók, amely eljárási cselekményhez 
szükséges, az elektronikus űrlapok, valamint a Szolgtv. szerinti nyilvántartások elérhetőségének integrált ügyintézési 
és tájékoztatási pontnak a  különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes 
felületen biztosító felületén történő közzétételével valósítja meg.”

 (4) Az R4.
a) 3.  § (2)  bekezdésében a „ponton keresztül legalább a  következő hatósági eljárásokban szükséges eljárási 

cselekmények megtételét” szövegrész helyébe a  „pontnak a  különböző hatóságok által biztosított 
elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes felületen biztosító szolgáltatásán keresztül legalább 
a következő hatósági eljárásokban szükséges eljárási cselekmények elvégzésének lehetőségét” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az „a kormányablakok” szövegrész helyébe az „a Központi Okmányiroda” szöveg,
c) 9.  § c)  pontjában az „a Működtető” szövegrész helyébe az „az 1.  § (2)–(5)  bekezdése szerinti szolgáltatások 

működtetői” szöveg,
d) 10.  § (1)  bekezdésében az  „a Működtetőnek” szövegrész helyébe az  „az 1.  § (2)–(5)  bekezdése szerinti 

szolgáltatások működtetőinek” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az R4. 11. § (3) bekezdése.

28. §  A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezéséről, valamint a  vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3.  §-ában  
a „90 napon” szövegrész helyébe a „60 napon” szöveg lép.

29. § (1) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  rendeletben meghatározott hatósági ügyekben e  rendelet vagy más jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában
a) első fokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (a továbbiakban 
együtt: közlekedési igazgatási hatóság), valamint a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal),
b) másodfokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal
jár el.”
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 (2) Az  R5. 19. melléklet VI. A  vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során szükséges okmányok alcím B)  pont 
b) alpontjában az „és a lakcímet” szövegrész helyébe az „és lakcímet” szöveg lép.

30. § (1) A  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról 
szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Ket. 168/A.  § alkalmazásában az  alábbi SZEÜSZ-ök igénybevétele kötött előzetes ügyfél-regisztrációs 
eljáráshoz:
a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,
b) az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,
c) azonosítási szolgáltatás, ide nem értve az egyedi azonosság ellenőrzés szolgáltatás, azonosság ellenőrző ügynöki 
szolgáltatás részszolgáltatásokat,
d) biztonságos kézbesítési szolgáltatás,
e) hitelesítés-szolgáltatás,
f ) személyre szabott ügyintézési felület,
g) ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás részeként működő ügyfélkapu.”

 (2) Az R6. 8. § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a hatóságnak minősülő SZEÜSZ szolgáltató a SZEÜSZ-t kizárólag saját ügyintézése érdekében biztosítja, úgy 
azt általános szerződési feltételek helyett szolgáltatási szabályzat alapján nyújtja.
(1b) Ha a SZEÜSZ szolgáltató több SZEÜSZ-t együttesen nyújt, úgy a szolgáltatások tekintetében jogosult egységes, 
összevont általános szerződési feltételek, illetve szolgáltatási szabályzat készítésére.”

 (3) Az R6. 9. alcímének helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Elektronikus ügyintézési szolgáltató regisztrációja
13.  § (1) A  Ket. 172.  § d)  pontja szerinti elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
(a  továbbiakban: elektronikus ügyintézési szolgáltató) a  szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt köteles 
elektronikus úton regisztrálni a felügyelet erre a célra kialakított on-line felületén (a továbbiakban: eüsz szolgáltatói 
regisztráció). Az eüsz szolgáltatói regisztráció nem kötelezi az elektronikus ügyintézési szolgáltatót az elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásra.
(2) Az eüsz szolgáltatói regisztráció során a következő adatokat kell bejelenteni:
a) az elektronikus ügyintézési szolgáltató nevét, székhelyét, elektronikus levélcímét,
b) az  elektronikus ügyintézési szolgáltató kapcsolattartójának nevét és elektronikus levélcímét, amennyiben 
a kapcsolattartó az adatai kezeléséhez hozzájárult,
c) amennyiben az elektronikus ügyintézési szolgáltató rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszerben 
hivatali kapuval, annak az azonosítóját, valamint
d) az elektronikus ügyintézési szolgáltató által nyújtott elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások körét.
(3) A  felügyelet névjegyzéket vezet a  regisztrált elektronikus ügyintézési szolgáltatókról, amely a  (2) bekezdésben 
felsorolt adatokat tartalmazza. A  névjegyzék a  (2)  bekezdés a) és d)  pontja tekintetében elektronikus úton bárki 
számára kereshető módon hozzáférhető.
(4) A  felügyelet az  elektronikus ügyintézési szolgáltató kérelmére, vagy, amennyiben hivatalos eljárása során 
tudomására jut, hivatalból módosíthatja a (2) bekezdésben felsorolt adatokat.
(5) A felügyelet
a) az elektronikus ügyintézési szolgáltató kérelmére,
b) az elektronikus ügyintézési szolgáltató megszűnése esetén, vagy
c) az  elektronikus ügyintézési szolgáltató valamennyi elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatása 
megszűnése esetén
törli a szolgáltatót a névjegyzékből.
(6) A felügyelet a névjegyzék természetes személyre vonatkozó adatait a regisztráció megszüntetését követő öt év 
múlva törli.
(7) A  felügyelet a  névjegyzékbe vételről, az  adatok módosításáról és az  (5)  bekezdésben meghatározott 
névjegyzékből való törlésről értesíti az elektronikus ügyintézési szolgáltatót.
(8) Az eüsz szolgáltatói regisztráció díjmentes.”

 (4) Az R6. 33–42. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„33. § Az azonosítási szolgáltatás részszolgáltatásai
a) teljeskörű azonosítás szolgáltatás (a továbbiakban: TASZ),
b) egyedi azonosság ellenőrzés szolgáltatás (a továbbiakban: EASZ), valamint
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c) azonosság ellenőrző ügynöki szolgáltatás (a továbbiakban: AESZ).
34.  § (1) A  TASZ olyan azonosítási szolgáltatás, amelynek keretében a  SZEÜSZ szolgáltató az  azonosítást kérő 
hatóság vagy SZEÜSZ szolgáltató (a továbbiakban együtt: azonosítást kérő szervezet) részére megállapítja, hogy egy 
adott személy megegyezik-e egy korábban regisztrált személlyel, továbbá az azonosítást kérő szervezet ilyen igénye 
és az érintett hozzájárulása esetén a szervezet számára igazolja az adott személy személyazonosságát.
(2) A TASZ keretében az azonosítást végző SZEÜSZ szolgáltató (a továbbiakban: azonosítási szolgáltató) az ügyfelet 
az  azonosítást kérő szervezet számára azonosítja, ennek részeként az  ügyfél hozzájárulása alapján az  azonosítást 
kérő szervezet rendelkezésére bocsátja az ügyfél azonosításához feltétlenül szükséges adatot vagy nyilatkozatot, és 
az azonosítás céljából alkalmazott műszaki megoldásnak megfelelően az elektronikus nyilatkozatot tevő személy és 
az azonosított ügyfél közötti kapcsolatot hitelesíti.
(3) A TASZ az azonosítandó személy azonosításán, azonosságának ellenőrzésén túlmenően kiterjed
a) a természetes személy vagy szervezet regisztrációjára,
b) a  természetes személyhez vagy szervezethez az  azonosításhoz szükséges kód, eszköz vagy más elem  
hozzárendelésére, ahol ez értelmezhető,
c) az  egyedi esetben történő azonosítás lefolytatásához szükséges hitelesítési és egyéb információk biztosítására 
az azonosítást kérő felé,
d) a sikeres azonosítás esetén a jogosult által kért információ szolgáltatására.
(4) A  TASZ keretében természetes személyek és szervezetek, továbbá informatikai rendszerek regisztrációja és 
azonosítása egyaránt elvégezhető.
(5) A TASZ olyan azonosítási technikák alkalmazására terjedhet ki, amelyekről a felügyelet ajánlást tett közzé, vagy 
amelyet már nyilvántartásba vett.
(6) A TASZ az azonosítást a különböző azonosítási technikák kombinálásával is biztosíthatja.
35.  § (1) A TASZ keretében természetes személyek regisztrációjához és azonosításához szükséges adatkezeléshez, 
beleértve a  szervezetek képviselőinek nyilvánosnak nem minősülő, azonosításhoz szükséges adatainak kezelését, 
amennyiben az  azonosításuk nem törvényi kötelezés alapján elektronikusan végzendő elektronikus ügyintézési 
eljáráshoz szükséges, az érintett természetes személyek hozzájárulása szükséges.
 (2) A  TASZ szolgáltatás tekintetében a  természetes személy regisztrációjára a  Ket. 168/A.  § szerinti 
ügyfél-regisztrációs eljárás szabályai irányadók azzal, hogy a  TASZ által meghatározott esetben a  személyes 
megjelenéssel egyenértékű a  regisztrációt végző szervezet külső helyszínen lefolytatott eljárása is, ha azonos 
feltételekkel biztosítható az ügyfél személyazonosságának az előzetes ellenőrzése.
36. § (1) Az EASZ olyan azonosítási szolgáltatás, amelynek keretében az azonosítási szolgáltató az azonosítást kérő 
szervezet számára – más, azonosítási szolgáltatónak nem minősülő, azonosítási megoldásokat biztosító szolgáltatók 
szolgáltatásait igénybe véve – elvégzi az azonosítást.
(2) Az  ügyfél rendelkezése és az  elektronikus ügyintézés sajátosságai szerint az  EASZ-t biztosító azonosítási 
szolgáltató – kivéve ha az EASZ-t a hatóság saját működési körében biztosítja – az azonosítási szolgáltatás keretében 
az azonosítást kérő szervezet számára
a) nyilatkozik arról, hogy az általa megadott azonosító adatok által egyértelműen meghatározott személy az általa 
azonosított személlyel azonos-e, vagy
b) a  megadott azonosító adatok által egyértelműen meghatározott személy azonosítás során kért adatait 
rendelkezésre bocsátja.
 (3) Az  EASZ-t biztosító azonosítási szolgáltató nyújthat olyan szolgáltatást, amelynek keretében az  ügyfél erre 
irányuló igénye esetén az azonosításhoz feltétlenül szükséges adaton vagy nyilatkozaton kívül
a) az ügyfél értesítési címét,
b) az ügyfél által adott meghatalmazással kapcsolatos adatokat,
c) nem természetes személy ügyfél esetén a szervezeti képviseletével kapcsolatos adatokat,
d) vagy más, az ügyfél által megjelölt, elektronikus ügyintézés során felhasználni kívánt adatokat
is a hatóság rendelkezésére bocsátja.
(4) Az  EASZ-t biztosító azonosítási szolgáltató olyan azonosítást is végezhet, ahol a  hatóság számára az  ügyfél 
tényleges azonosítóinak megismerését nem teszi lehetővé, hanem csupán az ismeretlen, nem azonosított ügyfél és 
egy korábban eljárt vagy regisztrált személy azonosságát igazolja (a továbbiakban: anonim azonosítás).
(5) Az azonosítási szolgáltató az általános szerződési feltételeiben – kivéve ha az EASZ-t a hatóság saját működési 
körében biztosítja – rögzíti, hogy az adott azonosítási formánál
a) az azonosítás milyen mozzanatokból áll,
b) mely cselekménynél mely személy vagy szervezet működik közre, és ennek során milyen adatot kell szolgáltatnia,
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c) az adatok milyen ellenőrzésen és feldolgozáson esnek át,
d) mi jelenti az ellenőrzés sikeres és sikertelen lefolytatását.
(6) Ha az EASZ felelősséget vállal az azonosítás megfelelőségéért, úgy az EASZ használatával történő azonosításra 
megfelelően irányadók az ügyfél azonosítására vonatkozó rendelkezések.
(7) A  (6)  bekezdés alá nem tartozó esetekben az  EASZ igénybevételével történő azonosítás akkor alkalmazható, 
ha a  címzett ügyintézési rendelkezésében vagy külön nyilatkozatában az  ilyen módon történő azonosításhoz 
hozzájárult.
37. § (1) Az AESZ olyan azonosítási szolgáltatás, amelynek keretében az azonosítási szolgáltató az azonosítást kérő 
szervezet számára – más TASZ, illetve EASZ szolgáltatásokat igénybe véve – elvégzi az azonosítást, beleértve
a) az azonosítandó személlyel történő adategyeztetés lefolytatását,
b) az azonosítási mód azonosítandó személy általi megválasztásának lehetővé tételét, és
c) az  azonosítandó személy által kiválasztott azonosítási szolgáltatónál a  konkrét azonosítás szükség szerinti 
végrehajtatását.
(2) Az AESZ igénybevételével történő azonosítás során szükség szerint
a) az ügyfél az AESZ által kezelt lehetőségek közül az igénybe venni kívánt azonosítási módot megválasztja,
b) az ügyfél az általa megválasztott módon azonosítja magát, amelyhez a TASZ, illetve az EASZ bevonását szükség 
szerint az AESZ-t biztosító azonosítási szolgáltató biztosítja,
c) az  AESZ-t biztosító azonosítási szolgáltató megadja az  azonosítást kérő felé az  azonosítás eredményeképpen 
megkapott azonosítót, vagy jelzi az azonosítás sikertelenséget az azonosítást kérőnek,
d) az  AESZ-t biztosító azonosítási szolgáltató az  ügyfél ügyintézési rendelkezésében erre feljogosította, és 
az azonosítást kérő ezt igényli, az összerendelési nyilvántartás, a rendelkezési nyilvántartás és az egyedi azonosítást 
nyilvántartó szerv adatszolgáltatása alapján az  azonosítást kérőnek az  igényelt egyedi azonosítót vagy az  annak 
megfelelő összerendelési nyilvántartásban szereplő bejegyzés elemet adja meg.
(3) Az  AESZ nyújtása során az  AESZ az  általa nyújtott azonosítási mozzanatok és kapcsolódó szolgáltatások  
megfelelőségéért felel. A szolgáltatás nyújtása során
a) TASZ igénybevétele esetén az azonosítás megfelelőségéért a TASZ szolgáltató felel,
b) EASZ igénybevétele során az  azonosítás elfogadhatóságára, valamint az  EASZ és az  ügyfél felelősségére 
az EASZ-ra vonatkozó rendelkezések irányadók.
38. § (1) Az ügyfél szervezetek regisztrációjára a természetes személy ügyfél regisztrációjára vonatkozó szabályokat 
a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Valamely szervezet képviseletére vonatkozó regisztráció esetén a  regisztrációt végző szerv a  regisztrációt 
kezdeményező természetes személy képviseleti jogosultságát
a) közhiteles nyilvántartásban rögzített képviseleti jogosultság esetén a közhiteles nyilvántartásban,
b) közhiteles nyilvántartásban szereplő képviseleti joggal rendelkező személy meghatalmazottja esetén 
a meghatalmazó jogosultságának a közhiteles nyilvántartásban történő ellenőrzésével, valamint a meghatalmazás 
érvényességi kellékeinek a vizsgálata útján,
c) közhiteles nyilvántartásban nem szereplő szervezet esetében a  regisztrációt kezdeményező által benyújtott, 
legalább teljes bizonyítóerejű magánokirat alapján,
d) ha az a)–c) pont nem alkalmazható, a bejelentő egyoldalú nyilatkozata alapján
ellenőrzi.
(3) A  regisztrációról a  regisztrációt végző szerv a  szervezetet annak a  közhiteles nyilvántartásban szereplő, ennek 
hiányában a regisztrációs kérelemben bejelentett székhelyén vagy egyéb címén írásban értesíti.
39. § (1) Közjogi jogalany szervezetre vonatkozó azonosításra csak az arra jogszabályban kijelölt szervezet jogosult.
(2) A  közjogi jogalany szervezetre vonatkozó azonosításhoz szükséges regisztrációt csak az  érintett 
szerv képviseletére jogosult személy, hivatalos úton, közokiratba vagy közhiteles nyilvántartásba foglalt 
adatszolgáltatásra alapozva kezdeményezheti.
40. § Természetes személy ügyfél, valamint ügyfél szervezet regisztrációja megvalósítható a jelen § szerinti feltételes 
regisztrációval is. Feltételes regisztráció során
a) az  azonosításhoz szükséges információt az  azonosítási szolgáltató saját nyilvántartása, valamely hatóság  
adatszolgáltatása vagy ügyfél elektronikus kérelme alapján előre elkészíti,
b) az  azonosítási szolgáltató az  azonosításhoz szükséges információkat postán hivatalos iratként személyes 
kézbesítés kikötésével a  regisztrálandó természetes személy ügyfél vagy a  szervezet ügyfél képviselője részére 
megküldi úgy, hogy a postai szolgáltató csak a regisztrálandó természetes személy ügyfél vagy a szervezet ügyfél 
képviselője azonosítása után adja át a küldeményt,
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c) az azonosítási lehetőség tényleges alkalmazásához az ügyfélnek a szolgáltatást egy előírt kivárási időt követően 
külön eljárásrendben aktiválnia kell.
41.  § (1) Az  azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvánosan elérhető tájékoztatásoknak az  azonosítás 
biztonsági szintjére és erősségére, a használatával kapcsolatos kockázatokra vonatkozó, teljes körű tájékoztatást kell 
tartalmaznia.
(2) TASZ vagy AESZ keretében az azonosítás végrehajtása során az azonosítási szolgáltató köteles az azonosítást kérő 
részére tájékoztatást adni:
a) az alkalmazott azonosításnak a külön jogszabályban meghatározott biztonsági szintjéről,
b) az azonosított jogalany 38. § (2) bekezdése szerinti besorolásáról, valamint
c) az alkalmazott azonosítási technikáról.
42. § (1) A hatóság képviseletében eljáró természetes személyek közül
a) fontos és bizalmas munkakörben foglalkoztatott személyek számára kizárólag jogszabályban kijelölt 
államigazgatási szerv vagy 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet,
b) hatóság vagy más közhatalmat gyakorló szervezet nevében kiadmányozási joggal rendelkező vagy egyébként 
jognyilatkozat tételére jogosult személy számára kizárólag jogszabályban kijelölt államigazgatási szerv, 
100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet, vagy a  minősített adatot, az  ország alapvető biztonsági,  
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól 
szóló kormányrendelet alapján igénybe vett szervezet
nyújthat TASZ-t azonosítási szolgáltatóként, függetlenül attól, hogy az  azonosítás a  szervezet nevében eljáró 
természetes személyre vagy a szervezet informatikai rendszerére vonatkozik.
(2) A hatóság részére
a) a  szervezet nevében jognyilatkozat tételhez felhasznált, vagy nem nyilvános adatok elérésében biztonsági 
szerepet ellátó azonosításhoz csak jogszabályban kijelölt állami szerv vagy 100%-os állami tulajdonban álló 
gazdálkodó szervezet,
b) egyéb esetben csak jogszabályban kijelölt állami szerv vagy 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó 
szervezet, vagy a  minősített adatot, az  ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy 
a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet alapján igénybe 
vett azonosítási szolgáltató
nyújthat TASZ-t, függetlenül attól, hogy az  azonosítás a  szervezet nevében eljáró természetes személyre vagy 
a szervezet informatikai rendszerére vonatkozik.”

 (5) Az R6. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  elektronikus dokumentum papír alapon történő hiteles megjelenítésének műszaki feltételei adottak, 
a másolatban rögzíteni kell:
a) az elektronikus dokumentum szöveges és ábrázolt tartalmát,
b) záradékban az  eredeti iratot kiadmányozó személy, valamint a  hatóság nevének és az  aláírás időpontjának 
szöveges megjelenítését, szervezeti aláírással ellátott elektronikus dokumentum esetén a  szervezeti aláíráshoz 
tartozó tanúsítvány szerint az aláírót meghatározó adatokat,
c) záradékban metaadatként az  elektronikus dokumentum azonosítására vagy a  másolat készítésére vonatkozó 
azon adatokat, amelyek az  a)  pont szerinti tartalomból egyébként nem állapíthatóak meg, de a  másolatot kérő 
szempontjából jelentőséggel bírnak,
d) „az elektronikus dokumentumban foglaltakkal egyező tartalmú irat” záradék szöveget,
e) a papír alapú másolat keltezését,
f ) a  másolat hitelesítésének módja szerint a  másolatkészítő szervezet elnevezését és a  másolatkészítésért felelős, 
a  másolat hitelesítésére jogosult személy aláírását és bélyegzőlenyomatát, az  iratérvényességi nyilvántartás 
szabályai szerinti hitelesítését, vagy az (5) bekezdés szerinti hitelesítésre történő utalást.”

 (6) Az R6. 86. § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  papír alapú másolat úgy is elkészíthető, hogy a  SZEÜSZ szolgáltató a  teljes elektronikus dokumentumot 
a papír alapú másolaton, az adatok elektronikus leolvashatóságát biztosító kód formájában elhelyezi. A papír alapú 
másolat e kód alapján hiteles, ha a kód alapján visszaállított eredeti elektronikus dokumentum megegyezik a papír 
alapú másolattal.
(6) A másolatkészítő a másolat elkészítését megelőzően köteles ellenőrizni az eredeti elektronikus irat hitelességét. 
A (2) bekezdés c) pontja szerinti metaadatok tartalmazzák a hitelesítés, valamint a hitelesség ellenőrzésének adatait.”
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 (7) Az R6. a következő 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A. § (1) A másolat automatikusan is elkészíthető, ha
a) a  másolatkészítés zárt rendszerben történik, amelynek külső beavatkozástól mentes, az  eredeti és a  másolat 
összerendelését tekintve garantáltan hibamentes működését auditálás igazolja,
b) a  másolatkészítő rendszer megfelelő műszaki és szervezési megoldással biztosítja a  másolat olvashatóságát és 
a mintavételezésen alapuló minőségbiztosítást.
(2) Automatikus másolatkészítés esetén a  dokumentumonkénti tartalmi ellenőrzés helyett véletlenszerű  
mintavételezésen alapuló ellenőrzés is alkalmazható.
(3) Automatikus másolatkészítés esetén a  86.  § (2)  bekezdés c)  pontja nem alkalmazandó, valamint a  záradék 
tartalmazza az automatikus másolatkészítés tényét.”

 (8) Az R6. 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítését a  hatóság, valamint a  kormány által kijelölt 
szervezet jelen alcím rendelkezései szerint végezheti.
(1a) A  papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítése során nem alkalmazandók a  papír alapú 
dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
a számviteli bizonylatokról történő másolatkészítésre irányadó különös rendelkezések.”

 (9) Az R6. 89. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  SZEÜSZ szolgáltató a  papír alapú iratról készült hiteles elektronikus másolatot a  papír alapú 
dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló miniszteri rendelet 
szerinti elektronikus aláírás használata helyett az  iratérvényességi nyilvántartásban történő elhelyezéssel, 
az iratérvényességi nyilvántartásra vonatkozó szabályok szerint is hitelesítheti.”

 (10) Az R6. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„92. § (1) Az elektronikus iratok kezelése akkor nyújtandó SZEÜSZ-ként, ha a hatóság egyes iratkezelési feladatokat 
olyan szakrendszerben valósít meg, amelynek alapfunkciója nem az  iratkezelési műveletek végrehajtásának 
támogatása.
(2) A  SZEÜSZ szolgáltató köteles az  iratkezelési alapkövetelmények teljesülését auditálással igazolni. Az  auditálás 
során igazolni kell, hogy a SZEÜSZ működése összhangban van a szakrendszer által ellátott iratkezelési műveletekre 
vonatkozóan az  iratkezeléssel és annak tanúsításával kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott 
rendelkezésekkel.
(3) A  szolgáltatás csak a  szakigazgatási folyamat szempontjából releváns iratkezelési lépésekre, illetve azon belül 
az adott informatikai támogatással lefedett folyamatelemekre korlátozva is kialakítható. Ilyen esetben az iratkezelési 
alapkövetelmények teljesítését csak a  releváns folyamatelemekhez tartozó követelmények tekintetében kell 
igazolni.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti szolgáltatás keretében külön jogszabály alapján olyan iratkezelési rendszer is 
biztosítható, amely valamely hatóság részére egyes iratkezelési feladatok ellátását, illetve több hatóság részére 
együttes (közös) iratkezelést valósít meg.”

 (11) Az R6. 101. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés alá tartozó szolgáltatás akkor nyújtandó SZEÜSZ-ként, a SZEÜSZ-re vonatkozó rendelkezések 
szerint, ha az  adott szolgáltatás tekintetében jogszabály kifejezetten előírja, hogy a  szolgáltatás az  informatikai 
háttér szolgáltatása SZEÜSZ szabályai szerint nyújtandó.”

 (12) Az R6. 103. §-a a következő (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  ügyintézési rendelkezést a  nyilatkozatot tevő személy – a  telefonos ügyfélszolgálatnál tett nyilatkozat 
kivételével – aláírásával vagy az  elektronikus dokumentumhitelesítésre vonatkozó rendelkezések szerint hitelesíti. 
A telefonos ügyfélszolgálatnál tett nyilatkozatot az ügyfél azonosítását követően az ügyfélszolgálat írásban rögzíti, 
a  személyhez rendelést záradékban igazolja, és azt az  elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint 
hitelesíti.
(4) A SZEÜSZ szolgáltató a nyilatkozatot tevő személy által tett nyilatkozatot titkosítva tárolja, azt az ügyfélen kívül 
kizárólag a megkereső bíróságoknak, hatóságoknak vagy más szerveknek bocsátja rendelkezésére.
(5) A  szolgáltató az  ügyintézési rendelkezések nyilvántartása alapján kiállított, a  szolgáltató által hitelesített 
igazolásban tájékoztatja a hatóságot vagy más SZEÜSZ szolgáltatót az ügyintézési rendelkezés tartalmáról.
(6) A  szolgáltató kizárólag a  csatlakozott hatóságok vagy más SZEÜSZ szolgáltatók számára szolgáltat adatot 
az  ügyintézési rendelkezés tartalmáról, ideértve az  ügyfél által adott meghatalmazás adatait is. A  csatlakozás 
során a hatóság vagy SZEÜSZ szolgáltató igazolja, hogy mely azonosító kódok, illetve más azonosítók használatára 
jogosult.
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(7) Az  ügyintézési rendelkezés tartalmáról történő tájékoztatás során a  nyilvántartó szerv az  összerendelési 
nyilvántartás igénybevételével kizárólag olyan azonosító kódot vagy más azonosítót közölhet a  hatósággal vagy 
más SZEÜSZ szolgáltatóval, amelynek kezelésére az érintett hatóság vagy más SZEÜSZ szolgáltató jogosult.”

 (13) Az  R6. 106.  § (6) és (7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (8)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) Az  ügyintézési rendelkezések nyilvántartását vezető hatóság nyújthat olyan szolgáltatást, melynek keretében 
a  képviseletre jogosult kérelme alapján ellenőrzi és – sikeres ellenőrzés esetén – hitelesen igazolja a  törvényes 
képviselő képviseleti jogosultságát.
(7) A  meghatalmazott a  hatósági eljárásban a  képviseleti jogosultságát az  ügyintézési rendelkezések 
nyilvántartására hivatkozással is igazolhatja. A  meghatalmazást a  hatóság vagy más SZEÜSZ szolgáltató 
a meghatalmazás azonosítójának vagy a meghatalmazott azonosító adatainak megadásával kérdezheti le.
(8) A  nyilvántartó szerv a  meghatalmazás nyilvántartásba vétele során a  meghatalmazót és a  meghatalmazottat 
az összerendelési nyilvántartásban használt kapcsolati kódjuk alapján veszi nyilvántartásba, a személyek azonosító 
kódjait vagy más azonosító adatait nem tárolja. A  meghatalmazás nyilvántartó szerv általi igazolása során 
a nyilvántartó szerv az összerendelési nyilvántartás igénybevételével a meghatalmazást annak az azonosítónak vagy 
azonosító kódnak a megadásával igazolja, amelynek kezelésére az érintett hatóság jogosult.”

 (14) Az R6. 109–111. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„109.  § (1) Az  iratérvényességi nyilvántartás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: nyilvántartás) a  hatóság 
által készített elektronikus dokumentumok, illetve az  elektronikus dokumentumokról készített papír alapú hiteles 
másolatok tartalmának és hitelességének ellenőrzését biztosító nyilvántartás. A  nyilvántartás a  nyilvántartásban 
elhelyezett iratok hitelességét jelen alcím szerinti megoldásokkal biztosítja.
(2) A nyilvántartásba bejegyzést csak
a) az adott iratot kiadmányozó hatóság,
b) az iratról hiteles másolatot készítő szervezet, valamint
c) az irat hitelességéről igazolás kiállítására jogosult szerv vagy szervezet
tehet.
(3) A SZEÜSZ szolgáltató a nyilvántartásra vonatkozó általános szerződési feltételekben rögzíti, hogy a nyilvántartás 
tartalmához történő hozzáférés milyen feltételekkel lehetséges.
(4) Az iratérvényességi nyilvántartás igénybevétele legfeljebb az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben meghatározott pszeudonim azonosításhoz köthető.
(5) Amennyiben a SZEÜSZ szolgáltató általános szerződési feltételei szerint a nyilvántartás egyes elemeinek elérése 
korlátozott hozzáférésű, úgy a hozzáférés csak az általános szerződési feltételekben meghatározott hatósági, illetve 
ügyintézői kör számára tehető lehetővé.
(6) A SZEÜSZ szolgáltató köteles gondoskodni az illetéktelen hozzáférés megakadályozásáról.
110.  § Ha az  iratérvényességi nyilvántartás az  elektronikus irat teljes tartalmát tartalmazza, azt – a  kizárólag 
közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó iratok kivételével – titkosítva tárolja. 
Az  okirat kiállítója köteles elhelyezni az  iraton a  titkosítás feloldásához szükséges kulcsot, valamint az  iratnak 
a nyilvántartásban történő megtekintéséhez szükséges elérési adatokat. Ilyen esetben az irat hitelesnek tekintendő, 
ha annak az iratérvényességi nyilvántartás igénybevételével történő ellenőrzése sikeres volt.
111.  § (1) Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása kijelölt SZEÜSZ szolgáltató általi nyújtása során 
a  nyilvántartás az  irat titkosított változata helyett tartalmazhatja az  eredeti elektronikus irat elérhetőségi adatait, 
az  irat lenyomatát, valamint az  irat szöveges tartalmának lenyomatát is. Ebben az esetben az eredeti elektronikus 
irat megőrzéséről és elérhetőségéről az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása SZEÜSZ-t igénybe vevő 
hatóság gondoskodik. Az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása kijelölt SZEÜSZ szolgáltatója a hiteles 
másolaton köteles elhelyezni az  irat lenyomatát, az  irat szöveges tartalmának lenyomatát, valamint az  eredeti 
elektronikus irat, illetve az  iratérvényességi nyilvántartásban tárolásra kerülő lenyomatok elérhetőségi adatait. 
A lenyomatokat és a dokumentum elérhetőségét az iratérvényességi nyilvántartásban is el kell helyeznie.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti esetben a papír alapú másolat hitelesnek tekintendő, ha az ellenőrzési folyamat során 
a papír alapú irat egyezése megállapítható az eredeti elektronikus dokumentummal, és az eredeti irat lenyomatának 
és az  iratérvényességi nyilvántartásban rögzített lenyomatnak egyezése is megállapítható. Ha az  ellenőrzés során 
az  egyezés nem állapítható meg, úgy a  hatóság által tárolt elektronikus dokumentum, valamint a  papír alapú 
másolat hitelessége a  hatóság által tárolt elektronikus dokumentum tartalma, a  papír alapú másolat tartalma, 
valamint az ezek alapján képzett, illetve a nyilvántartásban tárolt lenyomatok összevetése alapján állapítandó meg.”
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 (15) Az R6. 115. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kormányzati hitelesítés-szolgáltatóra a  közfeladat ellátása céljából kiadott tanúsítványok és egyéb 
szolgáltatások tekintetében – a  114.  § (2)  bekezdése szerinti szolgáltatásokra kiterjedően is – nem vonatkoznak 
a hitelesítés-szolgáltatókra irányadó pénzügyi követelmények és nem köteles felelősségbiztosítást kötni.”

 (16) Az  R6. 156.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (3a) és 
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A SZEÜSZ szolgáltató a nyilatkozattevő személyt legalább az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 
rendeletben meghatározott, névhez kötött azonosítás szabályai szerint azonosítja.
(3) A SZEÜSZ szolgáltató a személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba, vagy az igazolást 
az elektronikus dokumentumhoz kapcsolt záradékba foglalja és azt a rendelkezésre bocsátott nyilatkozattal együtt 
külön jogszabályban meghatározott szervezeti aláírással és időbélyegzővel hitelesíti. Az  igazolás vagy záradék 
tartalmazza:
a) a  nyilatkozattevő nevét és a  rendelkezésére álló további igazolt azonosító adatok közül a  nyilatkozattevő 
által megjelölt és a  SZEÜSZ szolgáltató által az  azonosítási szolgáltatónál vagy az  összerendelési nyilvántartás 
igénybevételével lekérdezett adatokat, valamint
b) a nyilatkozat további azonosító adatait.
(3a) Ha az ügyfél a  (3) bekezdés a) pontja alapján valamely azonosító adat feltüntetését igényelte, a hozzájárulása 
megadottnak tekintendő az  érintett adatnak az  igénybe vett azonosítási szolgáltatónál, illetve az  összerendelési 
nyilvántartás igénybevételével történő lekérdezéséhez.
(3b) Ha a  dokumentumot több személyhez kell rendelni, a  SZEÜSZ szolgáltató az  egyes személyekhez rendelés 
során az (1)–(3a) bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el.”

 (17) Az R6. 158. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„158.  § (1) A  Kormány jogszabályban kijelölt szolgáltató útján papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása 
szolgáltatást működtet, nem kizárólagos jelleggel.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szolgáltató a  másolatkészítés során tartalmi ellenőrzés helyett véletlenszerű 
mintavételezésen alapuló ellenőrzést nem alkalmazhat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltató az igénybe vevő hatóság adatfeldolgozójaként jár el.”

 (18) Az R6. VI. fejezete a 170/A. §-át követően a következő 47/B–47/F. alcímmel egészül ki:
„47/B. Személyre szabott ügyintézési felület
170/B.  § (1) A  személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás (a  továbbiakban: SZÜF) keretében a  szolgáltató 
az  azonosított ügyfél számára az  ügyfél által személyre szabható internetes felületet biztosít az  ügyfél által 
igénybe vehető SZEÜSZ-ök, valamint az egyéb elektronikus ügyintézési szolgáltatások (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: SZEÜSZ) igénybevételére, valamint SZEÜSZ-ök igénybevételére szolgáló más internetes felületek 
elérésére. A  SZÜF szolgáltatás a  Kormány által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatás.
(2) A szolgáltató a SZÜF első igénybevétele során, valamint az ügyfél igénye alapján bármikor az azonosított ügyfél 
által önkéntesen a szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok alapján – a leggyakrabban igénybe vett SZEÜSZ-ök 
igénybevételét, valamint SZEÜSZ-ök igénybevételére szolgáló más internetes felületek elérését biztosító – 
alapértelmezett ügyintézési felületet bocsát az ügyfél rendelkezésére.
(3) A SZÜF szolgáltató az alapértelmezett ügyintézési felületen, valamint a személyre szabott ügyintézési felületen 
(a továbbiakban együtt: ügyintézési felület) biztosítja, hogy az ügyfél az ügyintézési felületet személyre szabhassa 
úgy, hogy azon keresztül – a  SZÜF kivételével – az  általa kiválasztott SZEÜSZ-öket vehesse igénybe, valamint 
az általa kiválasztott SZEÜSZ-öknek az igénybevételét biztosító internetes felületeket érhesse el.
(4) A SZÜF szolgáltató az azonos jogszerűen nyújtott SZEÜSZ-ök között sem az alapértelmezett ügyintézési felületen 
való hozzáférhetővé tétel, sem pedig azok megjelenítése, sorrendje tekintetében nem tehet megkülönböztetést.
(5) A SZÜF keretében a szolgáltató az azonosított ügyfél által e célból rendelkezésre bocsátott adatok másik SZEÜSZ 
szolgáltató részére való átadásával is biztosíthatja az  általa nyújtott SZEÜSZ igénybevételét. Ebben az  esetben 
a  másik SZEÜSZ szolgáltató az  érintett adatok szolgáltatását az  ügyféltől nem kérheti, kivéve, ha a  rendelkezésre 
bocsátott adatok valóságtartalma tekintetében kétsége merül fel vagy annak a  SZÜF szolgáltató útján nem 
biztosítható – az ügyfél nyilatkozatán kívüli – igazolását jogszabály előírja.
(6) A  SZÜF szolgáltató az  ügyintézési felületen köteles tájékoztatni az  ügyfelet arról, ha az  ügyintézési felületen 
keresztül igénybe vehető SZEÜSZ-t nem ő szolgáltatja, valamint ebben az esetben a SZEÜSZ szolgáltató nevéről és 
nyilvántartási számáról.
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47/C. Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás
170/C. § (1) Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás keretében a SZEÜSZ szolgáltató jogszabályi 
előírás vagy a közfeladatot ellátó szervvel való megállapodás alapján, és annak keretei között ellátja a közfeladatot 
ellátó szerv iratkezelő rendszere által elektronikus felületen részére átadott, elektronikus iktatókönyvben 
nyilvántartott iratnak, ügyiratnak, irategyüttesnek (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: irat) kezelési 
jogosultsággal vagy anélkül, valamint az  elektronikus iktatókönyv adataival történő dokumentált átruházása 
tekintetében a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben 
meghatározott, valamint a  (3) és (5)  bekezdés szerinti feladatokat. A  szolgáltatás a  közfeladatot ellátó szerv 
iratkezelő rendszerei közötti iratátadásra is igénybe vehető.
(2) A  közfeladatot ellátó szerv az  iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás keretében alkalmazott 
adatkapcsolati- és metaadat struktúrát naprakészen a  SZEÜSZ szolgáltató rendelkezésére bocsátja, valamint azok 
megváltoztatását megelőzően köteles egyeztetni a SZEÜSZ szolgáltatóval.
(3) A SZEÜSZ szolgáltató az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezésről igazolást állít ki az átadó részére.
(4) Az irat akkor minősül átadottnak, amikor a SZEÜSZ szolgáltató – az átvevő közfeladatot ellátó szerv rendszerének 
elektronikus értesítése mellett – az átvevő közfeladatot ellátó szerv számára elérhetővé teszi
a) az iratot elektronikus formában, valamint
b) az elektronikus iktatókönyv iratra vonatkozó iktatási adatait.
(5) A  közfeladatot ellátó szervek iratkezelő rendszerei közötti átadáshoz szükséges informatikai rendszerek elérési 
útvonalát tartalmazó elektronikus címzésekről a SZEÜSZ szolgáltató belső nyilvántartást vezet.
170/D. § (1) Az iratáthelyezésről a címzett közfeladatot ellátó szerv az iratkezelési rendszerén keresztül igazolást ad 
a SZEÜSZ szolgáltató részére, amely igazolást vagy – annak három napon túli elmaradása esetén – az iratáthelyezés 
sikertelenségéről szóló, a SZEÜSZ szolgáltató által kiállított igazolást a SZEÜSZ szolgáltató az átadást kezdeményező 
közfeladatot ellátó szervnek megküldi. A  jelen bekezdés szerinti igazolások nem érintik az  iratátadás 170/C.  § 
(4) bekezdés szerinti minősítését.
(2) Az iratot átadó közfeladatot ellátó szerv az iratáthelyezés megtörténtére vonatkozó (1) bekezdés szerinti igazolás 
átvételét követően az iratáthelyezés sikerességét iratkezelő rendszerében rögzíti.
(3) Az  iratot átvevő közfeladatot ellátó szerv az  átvett iratot az  elektronikus iratkezelő rendszer átadott adatai 
alapján a saját iratkezelő rendszerében – ha ezt az iratáthelyezésben érintett közfeladatot ellátó szervek iratkezelési 
szabályzata lehetővé teszi, automatikus iktatás útján – elhelyezi.
(4) Az elektronikus iktatórendszernek az irattal átküldött adatait az iratot átvevő szerv által közvetlenül értelmezhető 
formában kell az  irathoz mellékelni. A szolgáltatás a metaadatok kódolt, valamely törzsadattárra vagy kódszótárra 
alapuló formájának kiegészítő információként történő továbbítását is lehetővé teheti, ha a  kódszótár a  SZEÜSZ 
szolgáltatónál bejelentett és egyértelműen azonosított.
47/D. Központi érkeztetési ügynök
170/E.  § (1) A  központi érkeztetési ügynök (a  továbbiakban: KÉÜ) jogszabályi előírás vagy a  közfeladatot ellátó 
szervvel való megállapodás alapján és annak keretei között a közfeladatot ellátó szerv javára ellátja a közfeladatot 
ellátó szerv részére elektronikus úton érkezett küldemények átvétele, felbontása és érkeztetése tekintetében 
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, 
valamint a (3)–(5) bekezdés szerinti feladatokat.
(2) A  közfeladatot ellátó szerv a  KÉÜ keretében alkalmazott adatkapcsolati- és metaadat struktúrát naprakészen 
a  SZEÜSZ szolgáltató rendelkezésére bocsátja, valamint azok megváltoztatását megelőzően köteles egyeztetni 
a SZEÜSZ szolgáltatóval.
(3) A  KÉÜ szolgáltatás magában foglalja a  közfeladatot ellátó szerv által részlegesen is igénybe vehető alábbi 
részszolgáltatásokat:
a) az elektronikus dokumentumnak a közfeladatot ellátó szerv által kijelölt kapcsolattartási módon való átvételét,
b) ha ez lehetséges, a feladó ügyintézési rendelkezésének való megfelelés ellenőrzését,
c) a dokumentum biztonsági ellenőrzését,
d) a dokumentum megnyithatóságának, formátumának ellenőrzését,
e) elektronikus aláírással ellátott küldemény esetén az  elektronikus aláírás érvényességének ellenőrzését, 
valamint jogszabály rendelkezése vagy a  közfeladatot ellátó szervvel kötött megállapodás alapján a  hosszútávú 
letagadhatatlansághoz szükséges kellékek biztosítását,
f ) a dokumentumnak a közfeladatot ellátó szerv nevében történő átvételének hivatalos visszaigazolását vagy – ha 
ennek a feltételei nem állnak fenn – az átvétel hivatalos megtagadását,
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g) a dokumentum, valamint az érkeztetési nyilvántartás adatainak – az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés 
szolgáltatással kompatibilis formában – a címzett közfeladatot ellátó szerv részére történő átadását.
(4) A SZEÜSZ szolgáltató – amennyiben arra a  jelen rendelet alapján jogosult – a címzett közfeladatot ellátó szerv 
ilyen rendelkezése alapján az érkezett dokumentumot a hiteles elektronikus másolatkészítés SZEÜSZ-re vonatkozó 
szabályok alkalmazásával a  közfeladatot ellátó szerv által meghatározott formátumúra alakítja és a  beérkezett 
dokumentummal együtt továbbítja a címzett közfeladatot ellátó szerv részére.
(5) A  KÉÜ a  küldemény átvételét, felbontását és érkeztetését követően a  közfeladatot ellátó szerv részére 
az érkeztetési nyilvántartás adataival együtt, amennyiben ez lehetséges, olyan formában adja át, hogy azt a címzett 
közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere automatikusan érkeztetni tudja. A  KÉÜ a  közfeladatot ellátó szerv 
rendelkezése alapján az érkeztetési nyilvántartás adatait közvetlenül a közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere 
számára adja át, a közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere – ha az iratkezelési szabályzata ezt lehetővé teszi – 
az érkeztetési nyilvántartás adatait automatikusan is bevezetheti iratkezelő rendszerébe.
(6) A KÉÜ a küldemény átvétele, felbontása és érkeztetése során a közfeladatot ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el.
47/E. Központi kézbesítési ügynök
170/F.  § (1) A  központi kézbesítési ügynök (a  továbbiakban: KKÜ) jogszabályi előírás vagy a  közfeladatot ellátó 
szervvel való megállapodás alapján és annak keretei között a közfeladatot ellátó szerv javára ellátja a közfeladatot 
ellátó szerv által kiküldendő elektronikus iratok kézbesítésének előkészítése, adathordozójának, fajtájának 
meghatározása, továbbá a  kézbesítés módja tekintetében a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, valamint a (4) és (5) bekezdés szerinti feladatokat.
(2) A  közfeladatot ellátó szerv a  KKÜ keretében alkalmazott adatkapcsolati- és metaadat struktúrát naprakészen 
a  SZEÜSZ szolgáltató rendelkezésére bocsátja, valamint azok megváltoztatását megelőzően köteles egyeztetni 
a SZEÜSZ szolgáltatóval.
(3) A  közfeladatot ellátó szerv a  küldeményt a  küldemény címzettjének a  KKÜ szolgáltatás ellátásához szükséges, 
az iratkezelési szabályzatában meghatározott adatokkal együtt adja át a KKÜ részére.
(4) A  KKÜ magában foglalja a  közfeladatot ellátó szerv által részlegesen is igénybe vehető alábbi 
részszolgáltatásokat:
a) a küldeménynek a közfeladatot ellátó szervtől történő átvételét,
b) a küldemény kiküldés előtti biztonsági ellenőrzését,
c) a  jogszabályoknak, – és ha a  címzett személye automatikusan megállapítható – a  címzett ügyintézési 
rendelkezésének és – ha jogszabály azt lehetővé teszi – a  közfeladatot ellátó szerv rendelkezésének is megfelelő 
kézbesítési forma, mód és cím megválasztását,
d) a küldemény elektronikus aláírással való központi hitelesítését,
e) a  küldemény c)  pont szerinti kézbesítési mód és forma szerinti, kézbesítési címre történő kézbesítése iránti 
intézkedést,
f ) a küldemény elküldését, valamint kézhezvételét igazoló visszaigazolás átvételét és a közfeladatot ellátó szerv felé 
történő átadását, amennyiben a kézbesítési szolgáltatás részeként ilyen kiállításra kerül, valamint
g) a kézbesítés iránt történő intézkedés időpontjának és módjának a közfeladatot ellátó szervvel való haladéktalan 
közlését.
(5) Ha a KKÜ a közfeladatot ellátó szerv javára közigazgatási hatósági hatáskörben kiállított közokirat kézbesítésében 
közreműködik, és a  hatóság a  kézbesítés módját nem határozza meg, a  KKÜ a  kapcsolattartás módját a  Ket. 
közigazgatási hatóságra vonatkozó rendelkezései szerint választja meg.
(6) A KKÜ a szolgáltatás nyújtása során az igénybe vevő adatfeldolgozójaként jár el.
170/G.  § (1) A  KKÜ a  kézbesítésre átadott küldemények kézbesítési rendszerben használt azonosítójáról 
nyilvántartást vezet.
(2) Ha a közfeladatot ellátó szerv a KÉÜ szolgáltatást a KKÜ szolgáltatással közösen veszi igénybe,
a) a  KKÜ szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartást a  KÉÜ szolgáltató számára hozzáférhetővé teszi annak 
érdekében, hogy a  KÉÜ szolgáltató a  kézbesítés eredményéről érkező visszajelzéseket a  kézbesítésre átadás 
adataihoz csatoltan tudja a közfeladatot ellátó szerv számára megadni,
b) a  KÉÜ szolgáltató a  kézbesítések eredményéről érkező igazolásokat a  KKÜ szolgáltató által hozzáférhetővé tett 
nyilvántartás alapján a küldésre vonatkozó adatokhoz csatoltan adja át a közfeladatot ellátó szervnek.
47/F. Elektronikus űrlap
170/H. § (1) Az elektronikus űrlap SZEÜSZ keretében a SZEÜSZ szolgáltató valamely hatóság részére
a) olyan informatikai eszközt biztosít, amely az  igénybe vevő hatóság számára lehetővé teszi az elektronikus űrlap 
megtervezését,
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b) az elektronikus űrlap ügyfelek általi kitöltését segítő szolgáltatást vagy programot biztosít, és
c) a létrehozott elektronikus űrlaphoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, így különösen biztosítja 
az elektronikus űrlapról képi formátumú elektronikus, valamint papír alapú másolat készíthetőségét.
(2) A SZEÜSZ szolgáltató az elektronikus űrlapok tervezését és kitöltését segítő programokat úgy alakítja ki, hogy 
azok lehetővé tegyék az  űrlapok közvetlen vagy közvetett integrálását az  interaktív virtuális ügyfélszolgálat 
keretében nyújtott szolgáltatásba.
(3) Az  elektronikus űrlap szolgáltatás a  Kormány által kötelezően nyújtandó SZEÜSZ, amelyet a  jogszabályban 
kijelölt szolgáltató kizárólagos jelleggel nyújt.
(4) A  SZEÜSZ szolgáltató köteles az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti informatikai eszköz olyan mélységű 
dokumentációját a  hatóság rendelkezésére bocsátani, amely tartalmazza az  informatikai eszközzel létrehozásra 
kerülő elektronikus űrlapok adatszerkezetének képzési szabályait.”

 (19) Az R6. a következő 174. §-sal egészül ki:
„174.  § A  személyre szabott ügyintézési felület kijelölt szolgáltatójának a  kijelölés szerinti szolgáltatást legkésőbb 
2015. július 1-jétől kell nyújtania.”

 (20) Az R6.
a) 5.  § (1)  bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „szolgáltató – az  olyan, hatóságnak minősülő 

SZEÜSZ szolgáltató kivételével, amely a SZEÜSZ-t kizárólag saját ügyintézése érdekében biztosítja –” szöveg,
b) 10. §-ában a „feltételeknek” szövegrész helyébe a „feltételeknek vagy szolgáltatási szabályzatnak” szöveg,
c) 68. § (3) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe az „igénybe vevő” szöveg,
d) 70. § (2) bekezdésében az „a hatóság” szövegrész helyébe az „a SZEÜSZ igénybe vevője” szöveg,
e) 74.  § c)  pontjában az  „aláírás kibocsátása” szövegrész helyébe az  „aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány 

kibocsátása” szöveg,
f ) 76. § (5) bekezdés a) pontjában az „az elektronikus tájékoztatási szolgáltatás keretében” szövegrész helyébe 

az „az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint” szöveg,
g) 86. § (3) bekezdésében a „teljes tartalmat” szövegrész helyébe a „teljes szöveges és ábrázolt tartalmát” szöveg,
h) 88. § (1) bekezdésében a „feltételeiben” szövegrész helyébe a „feltételeiben vagy szolgáltatási szabályzatában” 

szöveg,
i) 88.  § (3)  bekezdésében a  „SZEÜSZ szolgáltató” szövegrész helyébe a  „jogszabályban kijelölt SZEÜSZ 

szolgáltató” szöveg,
j) 104.  § (2)  bekezdésében az „elektronikus tájékoztatási szolgáltatása keretében” szövegrész helyébe az „az 

elektronikus tájékoztatás szabályai szerint” szöveg,
k) 114. § (1) bekezdésében az „a)–d) pontja” szövegrész helyébe az „a)–e) pontja” szöveg,
l) 172. § (1) bekezdésében az „a)–d) pontja” szövegrész helyébe az „a)–e) pontja” szöveg,
m) 172.  § (3)  bekezdésében a  „köteles időszakonként” szövegrész helyébe a  „köteles a  szolgáltatás 

megrendelésekor előzetesen vagy időszakonként” szöveg
lép.

 (21) Hatályát veszti az R6.
a) 19. alcíme,
b) 71. § (2) bekezdése,
c) 78. § (2) bekezdése,
d) 89. § (4) bekezdése,
e) 106. § (4) bekezdése, valamint
f ) 112–113. §-a.

31. § (1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R7.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  Kormány az  ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervként a  Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.
(2) Az ügyfél ügyintézési rendelkezést tehet az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv mellett
a) a kormányablakban, valamint
b) az  integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében biztosított telefonos ügyfélszolgálaton, ide nem értve 
az ügyintézési rendelkezés első megtételét.
(3) Az ügyfél az ügyintézési rendelkezés keretében meghatalmazást adhat az állandó postai szolgáltatóhelyeken.”
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 (2) Az R7. 4. §-a a következő p)–t) ponttal egészül ki:
(a kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)
„p) az  elektronikus űrlapok kezelése keretében elektronikus űrlap tervezését és kitöltését segítő szolgáltatás vagy 
program biztosítása tekintetében a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely 
feladatának ellátásába bevonja a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,
q) a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
Zrt.-t,
r) az  iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás tekintetében a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.-t,
s) a központi érkeztetési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
t) a központi kézbesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.”

 (3) Az R7. 4. § m) pontjában az „azonosítási” szövegrész helyébe a „teljeskörű azonosítás” szöveg lép.
 (4) Hatályát veszti az R7. 4. § f ) pontja.

32. § (1) Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 7. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Ahol az elektronikus kapcsolattartás lehetősége biztosított és az adott kapcsolattartási mód alkalmazását 
a  hatóság biztosítja, az  ügyfél eltérő tartalmú ügyintézési rendelkezése hiányában elektronikus kapcsolattartás 
keretében beadványát benyújthatja
a) biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,
b) a jogszabályban meghatározott körben a külön jogszabály szerinti ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 
keretében,
c) a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel elektronikus levelezés útján,
d) a hatóság által biztosított internetes felületen történő dokumentumfeltöltés útján, vagy
e) az ügyfél ügyintézési rendelkezésében lehetővé tett további kapcsolattartási módok alkalmazásával.
(2) Elektronikus levélben az  ügyfél a  beadványát a  hatóság által az  erre a  célra megadott elektronikus levélcímre 
nyújthatja be, feltéve, hogy az  ügyintézési rendelkezésében a  kapcsolattartás e  módját nem zárta ki. A  hatóság 
köteles 1 munkanapon belül visszaigazolni az  ügyfél által benyújtott beadvány kézhezvételét. A  beadvány akkor 
minősül előterjesztettnek, ha a hatóság a benyújtás tényét visszaigazolta.
(3) Ahol az elektronikus kapcsolattartás lehetősége biztosított, a hatóság eltérő tartalmú ügyintézési rendelkezése 
hiányában elektronikus kapcsolattartás keretében az iratok ügyfél részére történő kézbesítése történhet
a) biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,
b) a jogszabályban meghatározott körben a külön jogszabály szerinti ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 
keretében, az ügyfél által előterjesztett beadványra válaszüzenetként,
c) a (4) bekezdésben meghatározott feltételekkel elektronikus levelezés útján, vagy
d) az ügyfél ügyintézési rendelkezésében lehetővé tett további kapcsolattartási módok alkalmazásával.
(4) Elektronikus levelezés útján az  irat akkor kézbesíthető az  ügyfél részére, ha ahhoz az  ügyfél az  ügyintézési 
rendelkezésében hozzájárult. Az  ügyfél a  hozzájárulását 2014. december 31-ig beadványában is megadhatja. 
Elektronikus levelezés útján nem kézbesíthető olyan irat, amivel szemben önálló jogorvoslatnak van helye. Az ügyfél 
köteles visszaigazolni a  hatóság által kézbesített irat kézhezvételét. Az  irat akkor minősül kézbesítettnek, ha 
az ügyfél a kézbesítés tényét visszaigazolta.
(5) A (4) bekezdés szerinti kapcsolattartás esetén a Ket. 78. § (7) bekezdését megfelelően alkalmazni kell döntésnek 
nem minősülő üzenetekre, valamint a 78. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó személyekre és szervekre is.
(6) Biztonságos kézbesítési szolgáltatás hatóság általi igénybevétele esetén a  hatóság által kézbesítendő irat 
kézbesítési szolgáltató részére történő átadása az ÁBT részét képező BEDSZ keretében elérhető hivatali tárhelyéről, 
illetve a hatóság részére történő kézbesítés a hatóságnak az ÁBT részét képező BEDSZ keretében elérhető hivatali 
tárhelyére történhet. Ilyen esetben az irat átvételére, illetve az üzenet fogadására vonatkozó igazolást a hivatali kapu 
szolgáltatója is hitelesítheti.
(7) Jogszabály egyes hivatalos iratok benyújtását, így különösen az  adó- és járulék bevallásokkal kapcsolatos 
bevallások megküldését biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak nem minősülő elektronikus kézbesítési szolgáltatás 
alkalmazása esetén is lehetővé teheti, az  átvétel tényének és idejének külön szabályozott módon történő 
igazolásával.”
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 (2) Az R8. III. fejezete a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A hatóságok egymás közötti kapcsolattartása történhet
a) biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,
b) az ÁBT részét képező BEDSZ szolgáltatás igénybevételével, a hatóság tárhelyére történő kézbesítés útján,
c) a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel elektronikus levelezés útján,
d) iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás igénybevételével, illetve
e) ha a  hatóság külön jogszabály alapján az  érintett hatósággal közös iratkezelő rendszert használ, az  iratkezelő 
rendszerben történő elhelyezéssel, vagy
f ) a hatóságok egymás közötti megállapodásában lehetővé tett további kapcsolattartási módok alkalmazásával.
(2) A  hatóságok egymás részére az  erre a  célra megadott elektronikus levélcímeikre küldött elektronikus levéllel 
tarthatnak kapcsolatot. A  hatóság köteles 1 munkanapon belül visszaigazolni a  másik hatóság által elküldött irat 
kézhezvételét. Az irat akkor minősül előterjesztettnek, ha a címzett hatóság a kézhezvételt visszaigazolta.
(3) Biztonságos kézbesítési szolgáltatás hatóság általi igénybevétele esetén a  hatóság által kézbesítendő irat 
kézbesítési szolgáltató részére történő átadása az ÁBT részét képező BEDSZ keretében elérhető hivatali tárhelyéről, 
illetve a hatóság részére történő kézbesítés a hatóságnak az ÁBT részét képező BEDSZ keretében elérhető hivatali 
tárhelyére történhet. Ilyen esetben az irat átvételére, illetve az üzenet fogadására vonatkozó igazolást a hivatali kapu 
szolgáltatója is hitelesítheti.”

 (3) Az R8. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) Az  ügyintézési rendelkezésben tett meghatalmazást a  hatóság köteles elfogadni akkor is, ha egyébként 
az  adott eljárástípusban a  meghatalmazásra jogszabály űrlap alkalmazását írja elő, feltéve, hogy az  űrlap által 
megkövetelt adatokat az ügyintézési rendelkezésben tett meghatalmazás tartalmazza.
(2) Meghatalmazott eljárása esetén az  eljárás ügyintézési rendelkezésben meghatározott feltételeire 
a meghatalmazott ügyintézési rendelkezése irányadó.”

 (4) Az R8. 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  hatóság a  párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés során indokolt esetben, különösen biztonsági 
szempontból kiemelt eljárási cselekmények elvégzését megelőzően köteles gondoskodni az  azonosság ismételt 
ellenőrzéséről.”

 (5) Az R8. 22. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal a bekezdés a következő 
e) ponttal egészül ki:
[(2) az elektronikus dokumentum hitelesítése történhet:]
„c) az  iratérvényességi nyilvántartásban történő elhelyezéssel, az  iratérvényességi nyilvántartásra vonatkozó 
szabályok szerint,
d) kizárólag a hatóság zárt informatikai rendszerében történő felhasználás esetén az ilyen esetekre az informatikáért 
felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott módon és feltételekkel, vagy
e) valamely SZEÜSZ tekintetében jogszabály által megengedett további hitelesítési mód alkalmazásával.”

 (6) Az R8. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  dokumentum az  iratérvényességi nyilvántartásban szerepel, úgy a  másolat és az  iratérvényességi 
nyilvántartásban elhelyezett elektronikus dokumentum egyezése akkor állapítható meg, ha
a) a  hatóság által kézbesített elektronikus irat egyezése megállapítható az  iratérvényességi nyilvántartásban 
elhelyezett elektronikus dokumentummal,
b) a hatóság által kézbesített papír alapú irat tartalmi egyezése megállapítható az iratérvényességi nyilvántartásban 
elhelyezett elektronikus dokumentummal a képi megjelenés alapján, vagy egyedi, hamisítás felderítését segítő adat 
(különösen sorszámozott matrica, az  iraton szereplő záradék, az  irat ellenőrzési adatainak eléréséhez szükséges 
véletlenszerű hivatkozási kód) alapján, vagy
c) az  elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása kijelölt SZEÜSZ szolgáltató általi nyújtása kapcsán 
az  iratérvényességi nyilvántartás a  papír alapú irat lenyomatát tartalmazza, úgy hogy a  papír alapú irat tartalmi 
egyezése megállapítható az  eredeti elektronikus irattal való összevetés alapján, és az  eredeti elektronikus irat 
lenyomata egyezik az iratérvényességi nyilvántartásban tárolt lenyomattal, vagy ha az eredeti irat elérhetősége nem 
biztosított, az iratérvényességi nyilvántartásban tárolt szöveges tartalomra vonatkozó lenyomat ellenőrzése alapján.”

 (7) Az R8. VI. fejezete a 34. §-t követően a következő 34/A. és 34/B. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) Az elektronikus űrlapot úgy kell kialakítani, hogy valamennyi, hasonló feladatot ellátó vagy egyébként 
hasonló elektronikus űrlapot használó hatóság azonos elektronikus űrlapot használhasson.
(2) A hatóság az elektronikus űrlap adatszerkezetét köteles úgy kialakítani, hogy az a kitöltéskor megadott adatokon 
túl az  egyes adatok értelmezéséhez szükséges információt, mezőnevet tartalmazza, kivéve, ha törvény vagy 
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kormányrendelet e  feltételt nem kielégítő elektronikus űrlap vagy elektronikus űrlapkezelő rendszer alkalmazását 
írja elő.
(3) Az  adatok értelmezéséhez szükséges információ adatszerkezetben történő szerepeltetésétől a  hatóság 
eltekinthet, ha
a) az  elektronikus űrlap csak előre meghatározott zárt folyamatban, rögzített felhasználási helyeken kerül 
felhasználásra,
b) az elektronikus űrlapok verzióiról a hatóság hivatalos, nyilvános nyilvántartást vezet,
c) biztosított a  kezelőprogramok minden felhasználási helyen történő aktuális állapotának elérése, frissítése, 
valamint
d) a kezelőprogramok visszamenőlegesen is képesek kezelni az elektronikus űrlapok verzióit és a nem kompatibilis 
elektronikus űrlap használatának kizárása biztosított.
(4) A  hatóság köteles az  elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzétenni, valamint a  felügyelet részére 
bejelenteni az elektronikus űrlap adatszerkezetét és kitöltés-ellenőrzési szabályait.
34/B. § (1) A hatóság köteles biztosítani az elektronikus űrlapról képi formátumú elektronikus, valamint papír alapú 
hiteles vagy nem hiteles másolat készíthetőségét. A másolaton minden olyan, az elektronikus űrlapon feltüntetett 
adatelemek értelmezéséhez szükséges információt fel kell tüntetni, amely a kitöltéskor is megjelenítésre került. Nem 
kell a másolat részeként feltüntetni a kitöltést segítő segédinformációkat, amelynél külön dokumentumban történő 
képi formátumú elektronikus vagy papír alapú másolat létrehozhatóságát kell biztosítani.
(2) A  papír alapú másolat készítése esetén a  hatóság az  elektronikus űrlapon megadott információ elektronikus 
leolvasását egyszerűsítő kódnyomtatás lehetőségét is biztosíthatja; ha az  elektronikus űrlap papír alapú másolata 
automatikusan kerül feldolgozásra, akkor a  hatóság az  elektronikus leolvasást egyszerűsítő kódnyomtatást 
biztosítani köteles.”

 (8) Hatályát veszti az R8.
a) 3. § (4) bekezdésében az „a Ket. 169. § (1) bekezdés a) pontja szerint” szövegrész,
b) 21. §-a.

33. §  A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„10. § A Hivatal
a) módszertani és tudásközpontként önálló elemzési, hatásvizsgálati, módszertan-fejlesztési tevékenységeket lát el,
b) részt vesz az államigazgatási feladat- és hatáskörök feladatkataszterének elkészítésében,
c) részt vesz a  fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörét, szervezetét és működését érintő projektek 
előkészítésében, végrehajtásában, adminisztrációjában,
d) szervezi a  fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a  kormányablakok fejlesztését, a  kormányablakok 
elhelyezésével összefüggően javaslatokat és intézkedéseket dolgoz ki,
e) működteti a kormányablak-tudástárat,
f ) közreműködik a  közigazgatás szervezéséért felelős miniszternek a  kormányablakok ügyfélszolgálati 
tevékenységének szakmai irányításával, ezzel összefüggésben az  ügyfélszolgálati működés fejlesztésével, 
elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatok ellátásában,
g) közzétételre előkészíti a  Magyar Közlöny és a  Hivatalos Értesítő egyes lapszámait, mint elektronikus 
dokumentumokat,
h) gondoskodik a  formatervezési tevékenységet előmozdító programok, kiállítások, más rendezvények 
kezdeményezéséről, szervezéséről, valamint irányítja a  formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt 
terjesztését, a  hazai formatervezési kultúra fejlesztését, közreműködik a  formatervezők iparjogvédelmi és szerzői 
jogi ismereteinek gyarapításában, amely tevékenységeihez a  Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. 
szolgáltatásait veszi igénybe.”

34. §  Az építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)  
Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A kérelmező vagy meghatalmazottja a kérelmet papír alapon vagy elektronikus adathordozón benyújthatja
a) bármely területi kamaránál, vagy
b) az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél.”



89024 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

6. Hatályon kívül helyező rendelkezések

35. § (1) Hatályát veszti a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „ , vagy a kormányablakhoz” szövegrészek,
b) 5. § (4) bekezdésében a „vagy a kormányablakhoz” szövegrész és az „ , amelyet a kormányablak nyolc napon 

belül megküld a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve részére” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti

a) a  közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, 
valamint az  ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 
188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a „kérelmére” szövegrész,

b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2.  melléklet 
1.16–1.18. pontjai,

c) a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 13. §-a.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

 1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
 2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, 

illetve megtalálásának bejelentése
 3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
 4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a  bejelentése és 

nyilvántartásba vétele, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása 
(lakcímbejelentés)

 5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét 
és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

 6. Értesítési cím bejelentése
 7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a  cím (címhely vagy 

postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
 8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
 9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, 

visszavonása
11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó 

lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén
13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele,
17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
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23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti 
kérelem

24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem

2. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

 1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
 2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
 3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem
 4. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
 5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
 6. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
 7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
 8. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
 9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba 

vétele
10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba 

vétele
11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása 

az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem
15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez 

szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan
17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
18. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem
19. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem
24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
26. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)



89026 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

27. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 
kiadásával)

28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem
30. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, 

ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)
31. Gépjármű átírása iránti kérelem (a  járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és 

forgalmi engedély kiadásával)
32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
43. Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló kérelem

3. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok

  1. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
  2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
  3. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
  4. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
  5. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
  6. Építési engedély kiadása iránti kérelem
  7. Bontási engedély kiadása iránti kérelem
  8. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem
  9. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
 10. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 11. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
 12. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem
 13. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 14. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
 15. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
 16. Használatbavételi engedély iránti kérelem
 17. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
 18. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem
 19. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
 20. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
 21. Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
 22. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
 23. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem
 24. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz
 25. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz
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 26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 22.  § (4)  bekezdés 
b) pontja szerinti panasz

 27. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
 28. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem
 29. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése
 30. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 31. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 32. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 33. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem
 34. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül
 35. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére
 36. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére
 37. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére
 38. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
 39. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
 40. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem
 41. óvodáztatási támogatás iránti kérelem
 42. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az  egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok 

rendezésével kapcsolatban
 43. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem
 44. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a  támogatásra való jogosultság 

feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
 45. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem
 46. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az  ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári 

szerződésnek
 47. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az  állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve 

önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme
 48. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
 49. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés
 50. Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben 

tudja részesíteni
 51. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem
 52. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 53. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése
 54. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
 55. Aktív korúak ellátása iránti kérelem
 56. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
 57. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem
 58. Táppénz, gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj megállapítása 

iránti méltányossági kérelem
 59. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
 60. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
 61. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a  táborozásban résztvevők személyének 

bejelentése
 62. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése
 63. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele iránti kérelem
 64. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
 65. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok 

kirendelése iránti kérelem
 66. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
 67. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére
 68. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik
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 69. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, 
meghosszabbítása iránti kérelem

 70. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való 
jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

 71. Állampolgársági honosítási kérelem
 72. Állampolgársági visszahonosítási kérelem
 73. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat
 74. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat
 75. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem
 76. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 77. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem
 78. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
 79. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
 80. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami 

adó- és vámhatóság elleni panaszokat
 81. A panaszokról és a  közérdekű bejelentésekről szóló 2013.  évi CLXV.  törvény szerinti közérdekű bejelentés, 

kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket
 82. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba 

vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása
 83. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
 84. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
 85. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem
 86. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról
 87. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
 88. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
 89. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 90. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
 91. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 92. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
 93. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
 94. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
 95. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 96. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 97. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 98. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
 99. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
100. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
101. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
102. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
103. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
104. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
105. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
106. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
107. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
108. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
109. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
110. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
111. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
112. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
113. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
114. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
115. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
116. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
117. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
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118. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti 
kérelem

119. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló 
termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása

120. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése
121. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
122. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
123. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
124. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
125. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
126. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések
127. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem
128. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme
129. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport 

engedélykérelem
130. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem
131. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem
132. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
133. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
134. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
135. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem
136. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
137. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem
138. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
139. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
140. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
141. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

4. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben

 1. Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem
 2. Gyermekgondozási díj iránti kérelem
 3. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés
 4. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése
 5. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, házasságkötéséhez bemutatott 

külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem
 6. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a  választott eljárástípus lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről 
való tájékoztatás

 7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről 
való tájékoztatás

 8. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a  kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről 
szóló tájékoztatás

 9. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az  egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási 
szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás

10. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem
11. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása 

a rendszám típusától függően – OT, SP, V , DT, CK, CD)
12. Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
13. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás
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14. Születés bejelentése és anyakönyvezése
15. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése
16. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem
17. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére 

irányuló kérelem
18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
19. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
20. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós 

szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás
21. A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

5. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A Kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások

 1. Ügyfélkapu-regisztráció
 2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása
 3. Tájékoztatás nyújtása az  egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az  egyéni 

vállalkozóknak az  egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység 
esetén a  jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági 
engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – ide nem értve az  önkormányzati rendeletet – 
a  szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az  engedélyező, továbbá bejelentést fogadó 
hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység 
elektronikus bejelentéséhez, az  adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az  egyéni vállalkozói 
tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus 
bejelentéséhez

 4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az  Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat 
Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az  Építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus 
ügyintézésre vonatkozóan

 5. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az  Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint 
Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus 
ügyintézés indításához

 6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés  
– az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való – ellenőrzése

 7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása
 8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer 

cégadatbázisába
 9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az  ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített 

tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása
10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás

6. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek

 1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
 2. Vezetési jogosultság szüneteltetése
 3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
 4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
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 5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
 6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása
 7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása
 8. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás 

(helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban 
hozott döntés) esetén

 9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása
10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar 

állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása
11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása
12. Állampolgársági eskü letételét követően az  okmányok átadása, megsemmisítése a  jogszabályban 

meghatározott esetekben
13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

7. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
„1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

 1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
 2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, 

illetve megtalálásának bejelentése
 3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
 4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a  bejelentése és 

nyilvántartásba vétele, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása 
(lakcímbejelentés)

 5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét 
és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

 6. Értesítési cím bejelentése
 7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a  cím (címhely vagy 

postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
 8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
 9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, 

visszavonása
11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó 

lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén
13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti 

kérelem
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24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem”

A Kormány 516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1.  § tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 
35/A. § (1) bekezdésében,
a 2., a 4–8. és a 12. § tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,
a 9–10. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 3.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés c) pontjában,
a 11. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában,
a 13.  § tekintetében a  Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960.  évi 11.  törvényerejű rendelet 
29. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 67/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az ellenőrzés során megállapították, hogy az ellenőrzött szerv a jogszabályban foglalt előírásokat 
megsértette, az  ellenőrző felhívja a  szerv figyelmét a  jogszabálysértésre és határidő megállapításával, valamint 
a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felszólítja annak megszüntetésére.”

 (2) Az R1. 67/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az ellenőrzött szerv az ellenőrző által az (5) bekezdésben foglaltak szerint megállapított határidőn 
belül nem szünteti meg a jogszabálysértést, az ellenőrző
a) felhívhatja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a jogszabálysértésre,
b) megkeresheti az intézkedésre hatáskörrel rendelkező szervet,
c) fegyelmi vagy egyéb eljárást kezdeményezhet.”

 (3) Az R1. 50. § (4) bekezdésében a „41. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „41. § (4) bekezdésében” szöveg lép.
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2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 6.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szakmai irányító szerv vezetője írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat
a) a feladatkörét érintő ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről és a megvalósítás szervezeti és intézményi 
feltételeire vonatkozó javaslatairól,
b) a  szakigazgatási szervek vezetőinek meghívásával egyidejűleg az  e  szervek vezetői részére tartandó szakmai 
értekezletekről,
c) a  szakigazgatási szerveknél foglalkoztatott meghívottak részvételével tartandó értekezletekről és szakmai 
továbbképzésekről.”

3. § (1) Az R2. 8/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott)
„a) minden naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter 
útján a Kormány tagjait a kiemelt jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről;”

 (2) Az R2. 8/A. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott)
„d) minden hónap 1. munkanapján tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert a kiemelt jelentőségű 
ügy állásáról, valamint intézkedéseiről.”

4. §  Az R2. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a  kormánymegbízott nem ért egyet a  szakmai irányító szerv vezetőjének javaslattal kapcsolatos 
álláspontjával, a javaslatot felterjesztheti döntésre a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.”

5. §  Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) A  kormánymegbízott minden év február 28. napjáig – a  (4)  bekezdésben meghatározott szervek 
bevonásával – a  fővárosi és megyei kormányhivatal előző évi tevékenységéről szóló összegző beszámolót készít, 
amelyet megküld a fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerve részére.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerve minden év április 30. napjáig a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működéséről országos beszámolót készít, amelyet megküld a  közigazgatás-szervezésért felelős 
miniszter részére.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerve a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján 
az  ágazati szakmai irányító miniszter részére megküldi az  országos beszámolóban szereplő, az  ágazatot érintő 
adatokat.
(4) A  beszámolási kötelezettség kiterjed a  fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén működő, 
illetve székhellyel rendelkező központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szervére, továbbá 
az  államigazgatási feladatot ellátó más szervre és személyre, valamint a  polgármesterre és jegyzőre az  általuk 
ellátott államigazgatási feladatokat érintően.
(5) A  (4)  bekezdésben felsorolt szervek adatok, információk szolgáltatásával közreműködnek a  beszámolási 
feladatok teljesítésében.
(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal beszámolójának tartalmaznia kell különösen:
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok intézményi munkatervében foglaltak érvényesülését,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális működésére vonatkozó adatokat, különös tekintettel 
a  humánerőforrást, az  ingatlan állományt, a  gépjárműveket, a  közbeszerzéseket, valamint a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal saját szervi működését szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási adatokat,
c) a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok 
végrehajtásának helyzetét,
d) a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait,
e) a  fővárosi és megyei kormányhivatal, a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok, a  szakigazgatási szervek, valamint 
a  járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szervek általános tevékenységét, különös tekintettel a  hatósági 
tevékenységét, az  összevont ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésének tapasztalatait, 
valamint a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatait,
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f ) a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálatainak (a továbbiakban: kormányablak), valamint más 
ügyfélszolgálatainak működési tapasztalatait,
g) a (4) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervek működésének, tevékenységének tapasztalatait,
h) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésének, tevékenységének tapasztalatait,
i) a  fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos 
ügyintézés tapasztalatait, valamint
j) egyéb, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által meghatározott szempontokat.”

6. §  Az R2. „8. Ellenőrzés” alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A.  § A  fővárosi és megyei kormányhivatal törzshivatala ellenőrzi a  szakigazgatási szervek, a  járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok és a járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szervek tevékenységében a Ket. hatályosulását.”

7. § (1) Az R2. 1. melléklet 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.5. szakmai irányító: a  törzshivatal és a  szakigazgatási szervek szakmai irányítását gyakorló központi 
államigazgatási szervek, valamint a  törzshivatal és a  szakigazgatási szervek által ellátott államigazgatási feladatok 
tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező ágazati szakmai irányító miniszterek.”

 (2) Az R2. 1. melléklet 1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.7. ellenőrzési terv: a  fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket 
tartalmazó éves terv.”

 (3) Az R2. 1. melléklet 3.8. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az ellenőrzési program tartalmazza:)
„h) az  ellenőrök (ezen belül a  külső szakértők) számát, valamint az  ellenőrzés vezetője megnevezését, a  feladat 
megosztását,”

 (4) Az R2. 1. melléklet 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A  szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program 
végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetét a  szakmai irányító az  elkészítését 
követő 15.  napig megküldi az  ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és az  államtitkárnak 
véleményezés céljából. A  fővárosi és megyei kormányhivatal és – a  Központi Hivatal közreműködésével – 
az  államtitkár a  szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program 
végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról 15 napon 
belül tájékoztatja a szakmai irányítót. A  fővárosi és megyei kormányhivatal álláspontját egyidejűleg tájékoztatásul 
a  Központi Hivatal részére is megküldi. A  végleges összefoglaló jelentést a  szakmai irányító – a  Központi Hivatal 
útján – tájékoztatásul megküldi az államtitkárnak.”

 (5) Az R2. 1. melléklet 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. Az  egyes átfogó ellenőrzéseknél az  átfogó ellenőrzésben részt vevő szervek az  általuk lefolytatott 
ellenőrzésekről – az összefoglaló jelentés tartalmi elemeinek figyelembevételével – részjelentést készítenek, amelyet 
a jóváhagyott ellenőrzési programban meghatározott időpontig megküldenek a Központi Hivatal részére.”

8. §  Az R2.
a) 1. § (4) bekezdésében a „fejlesztési” szövegrészek helyébe a „térségi fejlesztési” szöveg;
b) 6. § (5) bekezdésében a „fővárosi, megyei” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei” szöveg;
c) 7.  § (6)  bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 

kormányhivatalok középirányító szerve” szöveg;
d) 11.  § (1)  bekezdésében a  „törzshivatal és a  szakigazgatási szervek” szövegrész helyébe a  „törzshivatal, 

a szakigazgatási szervek, a járási (fővárosi kerületi) hivatal, és a járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szervek” 
szöveg;

e) 20. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselők és köztisztviselők képzése, továbbképzése” szövegrész helyébe 
a „képzési, továbbképzési feladatai” szöveg;

f ) 20.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „gondoskodik szakvizsgák,” szövegrész helyébe a  „gondoskodik 
a  közigazgatási alap- és szakvizsgák, ügykezelői vizsgák,” szöveg, az „állampolgársági” szövegrész helyébe 
az „alkotmányos alapismeretek” szöveg;

g) 21.  § (1)  bekezdésében az „integrált ügyfélszolgálatot (a  továbbiakban: kormányablak)” szövegrész helyébe 
a „kormányablakot” szöveg;
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h) 1. melléklet 2.7. pont c) alpontjában az „ellenőrzés tervezett időszakát” szövegrész helyébe az „ellenőrizendő 
időszakot” szöveg;

i) 1.  melléklet 2.8.  pontjában az  „irányító” szövegrész helyébe az  „irányító, valamint fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szöveg;

j) 1. melléklet 2.10. pontjában a „szakigazgatási” szövegrész helyébe a „törzshivatal és a szakigazgatási” szöveg;
k) 1. melléklet 3.6. pontjában az „Az ellenőrzés” szövegrész helyébe az „Átfogó ellenőrzés esetén az ellenőrzés” 

szöveg;
l) 1. melléklet 4.6. pontjában az „el nem fogadott” szövegrész helyébe az „el nem fogadott érdemi” szöveg;
m) 1.  melléklet 11.3.  pontjában az  „elkészíteni” szövegrész helyébe az  „elkészíteni, a  szakmai irányítóval 

egyeztetni,” szöveg;
n) 1.  melléklet 11.3.  pont a)  alpontjában az  „esetén az  államtitkárhoz” szövegrész helyébe az  „esetén 

– a Központi Hivatal útján – az államtitkárhoz” szöveg;
o) 1. melléklet 11.5. pont a) alpontjában az „esetén az államtitkárnak” szövegrész helyébe az „esetén – a Központi 

Hivatal útján – az államtitkárnak” szöveg
lép.

3. A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
módosítása

9. § (1) A  közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R3.) 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha nincs a  (2)  bekezdés szerint felkérhető vizsgálóbiztos, akkor a  vizsgálóbiztost az  illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) vezető kormánymegbízott jelöli ki a kormányhivatal 4. § 
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő kormánytisztviselői közül.”

 (2) Az R3. 13. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  helyi önkormányzatnál indult fegyelmi eljárásban a  munkáltatói jogkör gyakorlójával szemben áll fenn 
a 6. § (5) bekezdése szerinti valamely összeférhetetlenségi ok, a polgármester a képviselő-testület tagjai közül kéri 
fel a fegyelmi tanács elnökét.
(3b) Ha nincs elegendő, a (3) bekezdés szerint a fegyelmi tanácsba felkérhető tag, illetve, ha nincs a (3a) bekezdés 
szerint felkérhető elnök, akkor a  fegyelmi tanács valamennyi tagját – ideértve a  fegyelmi tanács elnökét is – 
az illetékes kormányhivatalt vezető kormánymegbízott jelöli ki saját vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői 
közül.”

 (3) Az R3. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit 
– függetlenül a kötelezettségszegés elkövetésének időpontjától – a Módr. hatálybalépését követően indult fegyelmi 
eljárásokban kell alkalmazni.”

10. §  Az R3.
a) 13. § (2) bekezdésében a „munkáltatói jogkör gyakorlója” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg, az „is 

felkérhet” szövegrész helyébe a „kér fel” szöveg;
b) 13. § (3) bekezdésében a „kérhet” szövegrész helyébe a „kér” szöveg
lép.

4. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra  
és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó  
egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a  közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi 
irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, 
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 29. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
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„29.  § E  rendelet 15.  § (7)  bekezdésétől eltérően a  közigazgatási szerv 2014-ben a  2014. január 1-jei állapotnak 
megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb 2014. március 31-ig a  közigazgatási szerv szervezeti adatairól, 
a  közigazgatási szervnél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők létszámáról, életkoráról, nemek szerinti 
megoszlásáról, munkaidejéről, besorolásáról, vezetői beosztásáról, valamint a  szolgálati jogviszony létesítéséről és 
megszüntetéséről.”

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések

12. §  Hatályát veszti az R2.
a) 6.  § (5)  bekezdésében a  „ , valamint a  tervezett szakszerűségi és törvényességi ellenőrzésről szóló 

tájékoztatót” szövegrész;
b) 9. § (6) bekezdése;
c) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „– illetékes ügyészséggel egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint –” 

szövegrész;
d) 32. § (2) bekezdésében az „és a körjegyzőt” szövegrész;
e) 33–38. §-a;
f ) 39. § (2) és (3) bekezdése;
g) 1.  melléklet 1.2.  pont c)  alpontjában az „– egyéves, féléves illetve negyedéves ellenőrzési időegységben” 

szövegrész;
h) 1. melléklet 1.2 . pont d) alpontjában az „indokolt a” szövegrész;
i) 1. melléklet 2.7. pont d) alpontjában az „és jelentősebb határidőit” szövegrész;
j) 1. melléklet 2.11. pontjában az „és választásokért” szövegrész;
k) 1. melléklet 4.7. pont k) alpontjában a „felügyeleti” szövegrész;
l) 1. melléklet 8.1. pont b) alpontja.

13. §  Hatályát veszti a  jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet 1.  § 
(2) bekezdése.

6. Hatályba léptető rendelkezések

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

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdés a) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Kjtvhr.) 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pótlékalap legalább 50%-ával megegyező mértékű speciális otthoni pótlék illeti meg
a) a  speciális gyermekotthonban, a  speciális lakásotthonban, a  gyermekotthon speciális csoportjában, valamint 
a  javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, 
pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónőt, továbbá
b) a javítóintézetben foglalkoztatott utógondozót.”
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 (2) A Kjtvhr. 15. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A  területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott örökbefogadási tanácsadót különleges 
szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg, amelynek mértéke legalább a pótlékalap 70%-a.”

 (3) A Kjtvhr. 15. §-a a következő (6e) és (6f ) bekezdéssel egészül ki:
„(6e) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott gyermekvédelmi gyámot gyermekvédelmi gyámi 
pótlék illeti meg, amelynek mértéke legalább a pótlékalap 185%-a.
(6f ) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott hivatásos gyámot különleges szakértelmet igénylő 
munka utáni pótlék illeti meg, amelynek mértéke legalább a pótlékalap 185%-a.”

2. §  A Kjtvhr. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17.  § (1) A  gyermekvédelmi gyám a  hivatásos gyámi és a  gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat – azok 
megszűnéséig – a gyermekvédelmi gyámi munkakör keretében látja el.
(2) A gyermekvédelmi gyámi pótlékkal együtt a 15. § (6f ) bekezdésében meghatározott pótlék nem folyósítható.
(3) Ha a  közalkalmazott nem gyermekvédelmi gyámi munkakörben, hanem gyámi, gondozói tanácsadói vagy 
hivatásos gyámi munkakörben látja el a gyámi, illetve a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat, a 2013. december 
31-ig átmeneti vagy tartós nevelésbe vett és általa ellátott gyermekek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. 
december 31-ig jogosult a 15. § (6f ) bekezdésében meghatározott pótlékra.
(4) A  gyermekotthonban elhelyezett gyermekek gyámságának ellátását végző gyermekotthon vezetőjét az  általa 
ellátott valamennyi gyermek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig gyámi pótlék 
illeti meg, a  pótlék mértéke legalább a  pótlékalap 50%-a. Nem illeti meg gyámi pótlék a  hivatásos gyámot és 
a gyermekvédelmi gyámot.
(5) Ha a  2013. december 31-én gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus munkakörben 
családgondozóként vagy utógondozóként alkalmazott személyt 2014-ben gyermekvédelmi gyámi munkakörbe 
nevezik ki, a  kinevezés időtartama alatt havi illetményének és havi rendszeres illetménypótlékainak 
együttes összege nem lehet kevesebb a  2013. decemberre irányadó havi illetményének és havi rendszeres 
illetménypótlékainak együttes összegénél.”

3. § (1) A Kjtvhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kjtvhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Kjtvhr. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Hatályát veszti a Kjtvhr.
a) 1/A. § (6) bekezdése,
b) 8. § d) pontjában az „a gyermekotthon-vezető,” szövegrész,
c) 15. § (4) bekezdése,
d) 15. § (6c) bekezdésében a „család- és utógondozót,” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a Kjtvhr. 15. § (6f ) bekezdése.

5. §  A Kjtvhr.
a) 8.  § d)  pontjában a „nevelőszülői hálózat vezetője, szakmai vezetője” szövegrész helyébe a „nevelőszülői 

hálózat vezetője” szöveg,
b) 15. § (7), (8) és (9) bekezdésében a „(2)–(6d)” szövegrész helyébe a „(2)–(6f )” szöveg,
c) 15. § (7), (8) és (9) bekezdésében a „(2)–(6f )” szövegrész helyébe a „(2)–(6e)” szöveg
lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § (2) és (3) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § c) pontja, valamint a 2. és a 3. melléklet 2015. január 1-jén lép 

hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 517/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

4 

	  

1. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 
1. A Kjtvhr. 2. számú melléklet II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 

„II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen 
 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
1. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi 

szolgáltatás keretében az ellátottak 
gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, 
fejlesztését, ellátását, gondozását, 
szociális segítését közvetlenül szolgáló 
egyetemi, főiskolai végzettséghez 
kötött munkakörök 

                    

orvos               * * * 
pszichológus               * * * 
pszichológiai tanácsadó           * * * * * 
családgondozó           * * * * * 
gyógypedagógus           * * * * * 
gyógytornász           * *       
konduktor           * *       
növendékügyi előadó           * * * * * 
fejlesztőpedagógus           * * * * * 
helyettes szülői tanácsadó           * * * * * 
örökbefogadási tanácsadó           * * * * * 
gyermekvédelmi gyám            * * * * * 
hivatásos gyám      * * * * * 
eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok           * * * * * 
gyámi gondozói tanácsadó           * * * * * 
jogász               * * * 
szaktanácsadó           * * * * * 
szakgondozó           * *       
kisgyermeknevelő           * *       
gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai 
tanácsadó 

          * * * * * 

nevelő      * * * * * 
elhelyezési ügyintéző      * * * * * 

2. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi 
szolgáltatás keretében az ellátottak 
ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, 
ellátását, gondozását, szociális 
segítését, szállítását közvetlenül 
szolgáló, egyetemi, főiskolai 
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végzettséghez nem kötött munkakörök 
a) asszisztens/szakasszisztens                     

asszisztens   * * *             
szakasszisztens       * *           
gyermekvédelmi asszisztens       * *           

b) kisgyermeknevelő     * * *           
  szakgondozó         *           
  gondozó     * *             
  segédgondozó * *                 
c) egyéb ágazati munkakörök                     

szaktanácsadó         *           
nevelőszülő   * *               
gyermekgondozó * * *        
gyermekfelügyelő     * *             
gyermekvédelmi ügyintéző       * *           
tejkonyhavezető     * * *           
gépkocsivezető   * * *             
egyéb kisegítő munkakörök * * *               

  Fizetési osztályok 
    A B C D E F G H I J 

” 
2. A Kjtvhr. 2. számú melléklet V. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„V. Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a 
javítóintézetben 

 
Megnevezés Fizetési osztályok 

  A B C D E F G H I J 
1. nevelő           * * * * * 
2. fejlesztőpedagógus           * * * * * 
3. gyógypedagógus           * * * * * 
4. pszichológus               * * * 
5. nevelőszülői tanácsadó           * * * * * 
6. javítóintézeti utógondozó           * * * * * 
7. szakoktató     * * * * * * * * 
8. nevelőszülői hálózat szakmai vezetője       * * * * * 
9. gyermekotthon vezető      * * * * * 
10. otthonvezető javítóintézetben      * * * * * 
11. gyermekvédelmi szakértői bizottság 
családgondozója  

     * * * * * 

” 
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7 

	  

3. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 
A Kjtvhr. 3. számú mellékletében foglalt táblázatban a 
 
„ 
helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó, gyámi 
gondozói tanácsadó, hivatásos gyám, eseti gondnok, 
vagyonkezelő gondnok 

felsőfokú szociális vagy 
pedagógus szakképzettség 

” 
szövegrész helyébe a 
 
„ 
helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó felsőfokú szociális vagy 

pedagógus szakképzettség 
” 

szöveg lép. 

6 

	  

2. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 
Hatályát veszti a Kjtvhr. 2. számú melléklet II. fejezetében foglalt táblázat 1. pontjában a 
 
„ 
hivatásos gyám           * * * * * 
eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok           * * * * * 
gyámi gondozói tanácsadó           * * * * * 

” 
szövegrész. 

2. melléklet az 517/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

3. melléklet az 517/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
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A Kormány 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2–4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 1., 5., 6. és 9 alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnbkr.) 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően jelentős összegű hibának minősül az is, ha a banküzem működési 
költségei és ráfordításai tekintetében a  Tv. 3.  § (3)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott hibák és hibahatások 
meghaladják a banküzem működési költségei és ráfordításai 2%-át.”

2. §  Az Mnbkr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  egyéb követelések között úton levő tételként kell nyilvántartani – tartozik egyenleg esetén – a  Posta 
Elszámoló Központot működtető intézmény által végzett pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, 
valamint a  GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: GIRO Zrt.) 
elszámolásával összefüggő tételeket. Az  egyéb követelések között kell kimutatni többek között a  felügyeleti 
tevékenységből származó követeléseket (felügyeleti díjelőírásokat, kiszabott bírságokat) és a dolgozói kölcsönöket.”

3. §  Az Mnbkr. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  eredménytartalékba kell helyezni – a  Tv. előírásain túlmenően – a  mérleg szerinti veszteség fedezetére 
átutalt, a központi költségvetés által közvetlenül megtérített összeget, a részvényes által az eredménytartalék javára 
nyújtott tőkejuttatást, valamint az MNB által kiszabott bírságból származó bevétel MNB tv. szerinti célokra fel nem 
használt összegét.”

4. § (1) Az Mnbkr. 8. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(a kamatbevételek között kell kimutatni többek között:)
„e) a folyósított dolgozói kölcsönök után kapott kamatok összegét,”

 (2) Az Mnbkr. 8. § (7) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[az egyéb bevételek között kell kimutatni a  tv. szerinti egyéb bevételek közé tartozó bevételt és az  mnb által folytatott 
minden olyan pénzügyi, illetve nem pénzügyi tevékenységből származó jutalék- és díjbevételt, amely nem tartozik  
a (2)–(5) bekezdés szerinti bevételek közé, így különösen:]
„f ) a felügyeleti tevékenységből származó
fa) felügyeleti díjakat,
fb) igazgatási szolgáltatási díjakat,
fc) kiszabott és a mérlegfordulónapig – az MNB tv. szerinti célokra – felhasznált bírságokat.”

5. §  Az Mnbkr. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  nyitott (le nem zárt) határidős ügyletnek a  piaci érték változásaiból származó veszteségére az  MNB belső 
szabályzatában meghatározott esetben céltartalékot kell képezni.”
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6. §  Az Mnbkr. 19. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kiegészítő mellékletnek a tv. előírásain túlmenően tartalmaznia kell a következőket:)
„9. a pénzbevonási nyereség tárgyévi alakulását;”

7. §  Az Mnbkr. 25. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.  §-ával megállapított 4.  § (3)  bekezdését, 3.  §-ával 
megállapított 5.  § (8)  bekezdését, 4.  §-ával megállapított 8.  § (2)  bekezdés e) és (7)  bekezdés f )  pontját, 8.  §-ával 
megállapított 2. számú mellékletét először a 2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(7) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  §-ával megállapított 3.  § (5a)  bekezdését, 6.  §-ával megállapított 19.  § 
(1) bekezdés 9. pontját először a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de azok már 
a 2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.
(8) Az eredménytartalékba kell helyezni az MNB tv. Átmeneti rendelkezései szerinti – a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének megszűnésével kapcsolatban keletkező – eredménytartalékot növelő, illetve csökkentő tételeket.”

8. §  Az Mnbkr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §  Az Mnbkr.
1. 2.  § 19.  pontjában a „2011.  évi CCVIII.  törvény (a  továbbiakban: MNB tv.) 27.  § (3)  bekezdése” szövegrész 

helyébe a „2013. évi CXXXIX. évi törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 23. § (3) bekezdése” szöveg,
2. 5. § (6) bekezdésében a „16. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „147. § (1) bekezdése” szöveg,
3. 6. § (5) bekezdésében a „16. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „147. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti az Mnbkr. 2. § 15. pontjában a „rövid lejáratú” szövegrész.

2. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 2. § i) pontjában a „37. pontjában” szövegrész helyébe a „44. pontjában” szöveg lép.

3. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § j) pontjában a „37. pontjában” szövegrész helyébe a „44. pontjában” szöveg 
lép.

4. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Eszkr.) 2.  § (1)  bekezdése a  következő 
l) ponttal egészül ki:
[a rendelet hatálya kiterjed a tv. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában felsorolt egyéb szervezetek közül:]
„l) a c)–e) pont szerinti szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére.”

 (2) Az Eszkr 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságait a 20/D. § tartalmazza.”
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14. §  Az Eszkr. 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  2.  § (1)  bekezdés l)  pontja szerinti szervezet beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségére az  azt 
létrehozó, 2.  § (1)  bekezdés c)–e)  pont szerinti szervezet beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségét 
szabályozó előírások vonatkoznak.”

15. §  Az Eszkr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  szervezetére és működésére nem a  társasházakról szóló törvényben meghatározott rendelkezéseket 
alkalmazó, legfeljebb hatlakásos társasház közössége dönthet úgy, hogy beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségét az  (1)  bekezdés szerinti szabályok helyett a  társasház közössége által határozatban elfogadott 
módon teljesíti.”

16. §  Az Eszkr. „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságai
20/D. § A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, 
valamint a  befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet II. Fejezetének előírásait – a  betétbiztosítási tevékenységre vonatkozó 
rendelkezések kivételével – köteles alkalmazni.”

17. §  Az Eszkr. a következő 28. §-sal egészül ki:
„28.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított 2. § (1) bekezdés l) pontját, 14. §-ával 
megállapított 3. § (8) bekezdését, 15. §-ával megállapított 4. § (1a) bekezdését, 16. §-ával megállapított 20/D. §-át 
először a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2013. évben induló 
üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.”

18. §  Az Eszkr. a 28. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
29.  § A  2.  § (2)  bekezdés és 3.  § (1)  bekezdés az  európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2006. 
július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

19. §  Az Eszkr.
1. 2. § (2) bekezdésében a „Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap” szövegrész helyébe a „Nyugdíjreform és 

Adósságcsökkentő Alap, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete” szöveg,
2. 8.  § (6)  bekezdésében az „Az a  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet, aki (amely) saját elhatározása 

alapján választotta a kettős könyvvitelt,” szövegrész helyébe az „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet” 
szöveg

lép.

20. §  Hatályát veszti az Eszkr. 7. § (4) és (5) bekezdése.

5. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Hitkr.) 2.  §-a a  következő 53–55.  ponttal 
egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában)
„53. központi szerződő fél: a Tpt. szerinti központi szerződő fél;
54. központi szerződő fél tevékenység: a Tpt. szerinti központi szerződő fél tevékenysége;
55. szakosított hitelintézetként működő központi szerződő fél: a Tpt.-ben meghatározott tevékenységek végzésére 
jogosult szakosított hitelintézetként való működésre jogosító engedéllyel rendelkező központi szerződő fél.”
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22. §  A Hitkr. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  pénzügyi intézmény számviteli politikájának a  Tv. 14.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti Eszközök és 
források értékelési szabályzata keretében, Sajátos értékelési előírások címen, elkülönítetten köteles rendelkezni 
a kintlévőségek, a befektetések, a követelés fejében kapott, készletként kimutatott eszközök, valamint a mérlegen 
kívüli kötelezettségek értékeléséről, értékvesztése elszámolásának és céltartalékképzésének rendjéről. 
E  szabályzat keretében kell rendelkezni az  általános kockázati céltartalék felhasználásának rendjéről, illetve 
arról, hogy a  hitelintézet a  2001. január 1-je előtt megképzett általános kockázati céltartalékot teljes egészében 
felhasználta, vagy a  követelések, értékpapírok és készletek könyvekből való kivezetésekor, illetve a  mérlegen 
kívüli tételek megszűnésekor keletkező veszteség összegére fokozatosan használja azt fel. Az Eszközök és források 
értékelési szabályzatának Sajátos értékelési előírások című részét a  hitelintézet a  7. számú mellékletben foglalt 
követelményeknek megfelelően, a pénzügyi vállalkozás – tevékenységének sajátosságait figyelembe véve – a maga 
által meghatározott követelményeknek megfelelően alakítja ki.”

23. §  A Hitkr. 5. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az ügyfelekkel szembeni követeléseken belül, a  befektetési szolgáltatásból eredő követelések között kell kimutatni 
a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézetnél:)
„d) az  elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel szembeni követelésként a  Tpt. 
értelmében elszámolóházi, központi szerződő fél tevékenységet ellátó, hitelintézetnek nem minősülő szervezettel 
szemben az  elszámolóházi, központi szerződő fél és értéktári tevékenység, illetve az  általuk nyújtható befektetési 
szolgáltatások igénybevétele során keletkezett követelések összegét;”

24. §  A Hitkr. 7. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között a  befektetési szolgáltatásból eredő kötelezettségként kell kimutatni 
a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézetnél:)
„d) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségként a Tpt. 
értelmében elszámolóházi, központi szerződő fél tevékenységet ellátó, hitelintézetnek nem minősülő szervezettel 
szemben az  elszámolóházi, központi szerződő fél és értéktári tevékenység, illetve az  általa nyújtott befektetési 
szolgáltatások igénybevétele során keletkezett kötelezettségek összegét;”

25. §  A Hitkr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jegyzett tőkeként kell kimutatni a  Tv. 35.  § (3)  bekezdése szerinti tőke összegét. A  jegyzett tőke a  külföldi 
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepeként működő pénzügyi intézmény esetében a  Hpt. 12.  § 
(5) és (6)  bekezdése szerinti dotációs tőkét foglalja magában. Azon befektetési szolgáltatási tevékenységet 
végző hitelintézetnek, amely nem külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe, a  jegyzett tőkén belül a  főkönyvi, 
illetve az  analitikus nyilvántartásokban elkülönítetten kell kimutatni az  olyan befektetési szolgáltató tulajdoni 
részesedését, amelynek más befektetési szolgáltatóban is van részesedése.”

26. §  A Hitkr. 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a követelés egynél több kamatidőszakának esedékes kamatösszege nincs kiegyenlítve – eltérő rendelkezés 
hiányában – a  befizetett kamat a  legkorábban esedékes kamat (ideértve a  függővé tett kamatot, kamat jellegű 
jutalékot is) összegét egyenlíti ki.
(5) Ha a  követelés egy vagy több kamatösszege is és egy vagy több tőketörlesztése is esedékes, de még nincs 
kiegyenlítve, – eltérő rendelkezés hiányában – a  befolyt összeg a  legkorábban esedékes kamat (ideértve 
a  függővé tett kamatot, késedelmi kamatot, kamat jellegű jutalékot is) összegét egyenlíti ki először. Eltérő 
rendelkezés hiányában a  befolyt összegből a  kamatok kiegyenlítése után megmaradó összeggel kell a  követelés 
alapösszegét csökkenteni. Felszámolási eljárás esetén a  jogszabályban meghatározott kiegyenlítési sorrendet kell 
figyelembe venni. Befolyt összegnek kell tekinteni a követelés kiegyenlítéseként kapott eszköz beszámítási értéke, 
vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke, szerződés szerinti, illetve számlázott értéke és a végrehajtási határozatban 
megállapított értéke szerinti összeget, valamint a  követelés kiegyenlítéseként kapott váltó értékét a  kiváltott 
követelés összegében, továbbá az  adóssal szemben fennálló kötelezettség beszámítási értékét is. Ez  utóbbi 
esetekben felek közötti megállapodás függvényében kell a  felszámított általános forgalmi adót a  – beszámításra 
kerülő – befolyt összeg részének tekinteni.”
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27. §  A Hitkr. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  eredménykimutatásban külön be kell mutatni – ezért az  egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai, illetve 
az  egyéb ráfordítások az  eredménykimutatásban nem tartalmazzák – a  befektetett eszközök közé tartozó, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és tulajdoni részesedést jelentő befektetések után elszámolt, illetve 
a követelések után elszámolt értékvesztést, valamint a függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségek után elszámolt 
kockázati céltartalék összegét. Az  eredménykimutatásban az  általános kockázati céltartalék felhasználásának 
összegét kell bemutatni.”

28. §  A Hitkr. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  általános kockázati céltartalékot akkor lehet felhasználni, ha az  adott eszköz hitelezési, illetve befektetési 
veszteségként való leírásakor, értékesítésekor, a  könyvekből való kivezetésekor veszteség keletkezik, valamint 
a  mérlegen kívüli kötelezettség miatt veszteség realizálódik. Az  eszköz, illetve a  mérlegen kívüli kötelezettség  
– céltartalékkal nem fedezett összege – miatt keletkezett veszteség realizálásakor annak összegében kell 
az általános kockázati céltartalékot felhasználni.”

29. §  A Hitkr. 26. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  összevont (konszolidált) éves beszámolót a Tv. 10.  § (2) és (3)  bekezdése alapján a  nemzetközi számviteli 
standardok szerint készítő pénzügyi intézmény, továbbá a  (6)  bekezdés szerint az  összevont (konszolidált) éves 
beszámoló elkészítése alól mentesülő, anyavállalatnak minősülő olyan pénzügyi intézmény, amelynek fölérendelt 
anyavállalata az  összevont (konszolidált) éves beszámolót a  nemzetközi számviteli standardok szerint készíti 
el, köteles nyilvántartásait oly módon részletezni, valamint az  alá tartozó konszolidációs körön belüli kapcsolt 
vállalkozásoktól a  konszolidációhoz szükséges adatokat bekérni és nyilvántartani, hogy azok alapján az  MNB felé 
a szükséges adatszolgáltatás teljesíthető legyen.”

30. §  A Hitkr. a következő alcímmel és 28/B. §-sal egészül ki:
„A szakosított hitelintézetként működő központi szerződő fél sajátos előírásai
28/B.  § (1) A  szakosított hitelintézetként működő központi szerződő fél (az általa végezhető tevékenységek 
vonatkozásában) az  általa elszámolt, illetve az  általa elszámolásra közvetített ügylet, valamint az  általa 
garantált ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében működtetett garanciarendszer tekintetében e  rendelet 
elszámolóházra vonatkozó rendelkezéseit a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni.
(2) A szakosított hitelintézetként működő központi szerződő félnek e rendelet
a) központi értéktári tevékenységgel,
b) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatással,
c) a Tpt. 336. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenységgel,
d) értékpapír-kölcsönzéssel,
e) nemesfém letéti őrzéssel és letétkezeléssel
kapcsolatos, elszámolóházra vonatkozó előírásait nem kell alkalmaznia.
(3) Ahol az  elszámolóházzal kapcsolatos rendelkezések elszámolóházi tevékenységet segítő, kiegészítő 
tevékenységekről szólnak, az  alatt a Tpt. 340/D.  § (2)  bekezdés f )  pontjában meghatározott tevékenységeket kell 
érteni.
(4) A Hpt. 3. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott tevékenységek kapcsán a szakosított hitelintézetként 
működő központi szerződő fél a  rendelet hitel és pénzkölcsön, valamint pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Ahol e  rendelet a  hatálya alá tartozó hitelintézet és pénzügyi vállalkozás elszámolóházzal szemben fennálló 
kapcsolatairól rendelkezik, az  előírásokat a  hitelintézet és a  pénzügyi vállalkozás a  szakosított hitelintézetként 
működő központi szerződő féllel szemben fennálló kapcsolataira a  (2)  bekezdésben felsorolt tevékenységekkel 
kapcsolatos előírások kivételével köteles alkalmazni.”

31. §  A Hitkr. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Parlament és a  Tanács 2002. július 19-i, a  nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 
1606/2002/EK rendelete,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i, a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó 
prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendelete.”
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32. § (1) A Hitkr. 33. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 22.  §-ával megállapított 3.  § (3)  bekezdését, 27.  §-ával 
megállapított 11.  § (8)  bekezdését, 28.  §-ával megállapított 13.  § (7)  bekezdését, 33.  § (1)  bekezdésével 
megállapított 1. számú mellékletét, 33. § (2) bekezdésével megállapított 2. számú mellékletét, 33. § (3) bekezdésével 
megállapított 7. számú mellékletét először a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, 
illetve a 35. §-ával hatályon kívül helyezett 7. § (13) bekezdését először a 2014. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra nem kell alkalmazni.
(7) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított 5. § (6) bekezdés d) pontját, 24. §-ával megállapított 
7. § (4) bekezdés d) pontját, 26. §-ával megállapított 10. § (4) és (5) bekezdését, 30. §-ával megállapított 28/B. §-át 
először a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2013. évben induló 
üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.”

 (2) A Hitkr. 33. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  hitelintézet az  általános kockázati céltartalék eredménytartalékba való átvezetésével kapcsolatban 
teljesítendő, az  államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006.  évi LIX.  törvény 4/C.  §-a 
szerinti egyszeri hitelintézeti hozzájárulást a  Tv. 87.  § (2)  bekezdése szerinti adófizetési kötelezettségként 
számolja el.”

33. § (1) A Hitkr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) A Hitkr. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) A Hitkr. 7. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

34. §  A Hitkr.
  1. 1. § 1. bekezdésében az „1996. évi CXII. törvény” szövegrész helyébe a „2013. évi CCXXXVII. törvény” szöveg,
  2. 2.  § 2.  pontjában a  „Hpt. 5. számú mellékletében meghatározott fogalom (hátrasorolt kötelezettség)” 

szövegrész helyébe a  „a hitelintézetekre és a  befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelet 
(a továbbiakban: 575/2013/EU rendelet) szerinti fogalom” szöveg,

  3. 2.  § 22.  pontjában a „Tpt.” szövegrész helyébe a „tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény (a  továbbiakban: 
Tpt.)” szöveg,

  4. 5.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „megfelel a  Hpt. 2. számú melléklete III. fejezetének 31.  pontjában 
foglalt előírásoknak” szövegrész helyébe az  „eleget tesz a  Hpt.-ben a  külföldi hitelintézetekre vonatkozó 
előírásoknak” szöveg,

  5. 5.  § (5)  bekezdés h)  pontjában a  „Hpt. 2. számú melléklete I. részének 11.  pontjában meghatározott” 
szövegrész helyébe a „ Hpt.-ben meghatározott” szöveg,

  6. 7. § (12) bekezdésében az „a Hpt. 87. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Hpt. 84. § (1) bekezdése” 
szöveg,

  7. 8. § (5) bekezdésében az „a Hpt. 75. §-a” szövegrész helyébe az „a Hpt. 83. §-a” szöveg,
  8. 9. § (20) bekezdésében az „a Hpt. 87. §-át” szövegrész helyébe az „a Hpt. 84. §-át” szöveg,
  9. 11.  § (2)  bekezdésében az „a klíringjogdíjat” szövegrész helyébe az „a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön 

törvény által meghatározott szervezett piacon pénzügyi eszközökre kötött ügylet elszámolására szóló 
jogosultságért felszámított díjat” szöveg,

10. 16.  § (10)  bekezdésében a „tőzsdei klíring elszámolási számla” szövegrész helyébe a „tőzsdei elszámolási 
számla” szöveg,

11. 25.  § 4.  pontjában az  „a Hpt. szerinti nagy kockázatvállalásnak minősülő” szövegrész helyébe az  
„az 575/2013/EU rendelet szerinti nagykockázat-vállalásnak minősülő” szöveg,

12. 25. § 15. pontjában az „a Hpt. 5. számú melléklete” szövegrész helyébe az „az 575/2013/EU rendelet” szöveg,
13. 25. § 25. pontjában a „Hpt. 75. §-ának (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Hpt. 83. § (3) bekezdése” szöveg,
14. 30. § (2) bekezdés e) pontjában a „2006. június 14-i, 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének 

megkezdéséről és folytatásáról,” szövegrész helyébe a „2013. június 26-i, 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek 
tevékenységéhez való hozzáférésről és a  hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a  2002/87/EK irányelv módosításáról, a  2006/48/EK és a  2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről.” szöveg

lép.
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35. §  Hatályát veszti a Hitkr.
1. 7. § (13) bekezdése,
2. 30. § (2) bekezdés f ) pontja.

6. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. §-a a következő 33–35. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában)
„33. központi szerződő fél: a Tpt. szerinti központi szerződő fél;
34. központi szerződő fél tevékenység: a Tpt. szerinti központi szerződő fél tevékenysége;
35. szakosított hitelintézetként működő központi szerződő fél: a Tpt.-ben meghatározott tevékenységek végzésére 
jogosult szakosított hitelintézetként való működésre jogosító engedéllyel rendelkező központi szerződő fél.”

37. §  A Bkr. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel szembeni követelésként kell 
kimutatni a  Tpt. értelmében elszámolóházi, központi szerződő fél tevékenységet ellátó, hitelintézetnek nem 
minősülő szervezettel szemben az  elszámolóházi, központi szerződő fél tevékenység, illetve az  általuk nyújtható 
befektetési szolgáltatások igénybevétele során keletkezett követelések összegét.”

38. §  A Bkr. 17/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  összevont (konszolidált) éves beszámolót a Tv. 10.  § (2) és (3)  bekezdése alapján a  nemzetközi számviteli 
standardok szerint készítő befektetési vállalkozás, továbbá a  (2)  bekezdés szerint az  összevont (konszolidált) éves 
beszámoló elkészítése alól mentesülő, anyavállalatnak minősülő olyan befektetési vállalkozás, amelynek fölérendelt 
anyavállalata az  összevont (konszolidált) éves beszámolót a  nemzetközi számviteli standardok szerint készíti 
el, köteles nyilvántartásait oly módon részletezni, valamint az  alá tartozó konszolidációs körön belüli kapcsolt 
vállalkozásoktól a  konszolidációhoz szükséges adatokat bekérni és nyilvántartani, hogy azok alapján a  Felügyelet 
felé a szükséges adatszolgáltatás teljesíthető legyen.”

39. §  A Bkr. a 18/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A befektetési vállalkozók és árutőzsdei szolgáltatók szakosított hitelintézetként működő központi 
szerződő féllel szemben fennálló kapcsolatai
18/B.  § Ahol e  rendelet a  hatálya alá tartozó befektetési vállalkozók és árutőzsdei szolgáltatók elszámolóházzal 
szemben fennálló kapcsolatairól rendelkezik, az  előírásokat a  befektetési vállalkozó és az  árutőzsdei szolgáltató 
a  szakosított hitelintézetként működő központi szerződő féllel szemben fennálló kapcsolataira a  Hitkr. 28/B.  § 
(2) bekezdésében felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos előírások kivételével köteles alkalmazni.”

40. §  A Bkr. a 19. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„Átmeneti rendelkezések
20.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 37.  §-ával megállapított 4.  § (6)  bekezdését, 39.  §-ával 
megállapított 18/B. §-át, valamint 41. §-ával megállapított 1. számú mellékletét először a 2014. évben induló üzleti 
évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is 
alkalmazhatók.
Az Európai Unió jogának való megfelelés
21. § (1) E rendelet a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és 
a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) E  rendelet a  hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a  hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
prudenciális felügyeletéről, a  2002/87/EK irányelv módosításáról, a  2006/48/EK és a  2006/49/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”
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41. §  A Bkr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

42. §  A Bkr.
1. 2.  § 4.  pontjában a  „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a  „250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben 

(a továbbiakban: Hitkr.)” szöveg,
2. 2.  § 5–9. és 11.  pontjában az  „a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben” szövegrész helyébe az 
„a Hitkr.-ben” szöveg,

3. 17.  § 12.  pontjában az  „a Tpt. szerint nagykockázat vállalásnak minősülő” szövegrész helyébe az  
„az 575/2013/EU rendelet szerinti nagykockázat-vállalásnak minősülő” szöveg,

4. 10.  § (5)  bekezdésében a  „tőzsdei klíring elszámolási számla” szövegrész helyébe a  „tőzsdei elszámolási 
számla” szöveg

lép.

43. §  Hatályát veszti a Bkr.
1. 2. § 13. pontjában, 3. § (9) bekezdésében az „a Tpt. alapján”,
2. 5. § (4) bekezdésében az „a Tpt. szerint”,
3. 6. § (20) bekezdésében az „a Tpt. 174. §-át alapul véve”
szövegrész.

7. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

44. §  A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Kszvr.) 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha az  adatváltozás érinti a  8.  § (1)  bekezdése szerinti igazolványon szereplő adatokat is, akkor 
–  a  (9)  bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségen túlmenően – a  bejelentéshez csatolni kell az  igazolványt, 
az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentumot is. A beküldött 
igazolványt a  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul 
megsemmisíti.”

45. §  A Kszvr. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a nyilvántartásba vett személy az engedélyben (az igazolványon és a nyilvántartásban) korábban megjelölt 
szakképesítési szakterületétől eltérő második, vagy további szakterület nyilvántartásba vételét és a  szakterület 
megjelölését is tartalmazó új igazolvány kiállítását kérelmezi, akkor a  kérelemhez mellékelni kell a  kérelmezett 
szakterület szakképesítésének megszerzését igazoló oklevelet, bizonyítványt.”

46. §  A Kszvr. 10. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  könyvviteli szolgáltatást végző személy (1)  bekezdés szerinti éves továbbképzési kötelezettsége 
a nyilvántartásban szereplő szakterületének év közbeni változásától függetlenül fennáll.
(1b) Ha a könyvviteli szolgáltatást végző személy az adott továbbképzési évben további szakterület nyilvántartásba 
vételét kérelmezi (szakterület-kiegészítés), az  újonnan nyilvántartásba vett szakterületre vonatkozó továbbképzési 
kötelezettsége ezen szakterület nyilvántartásba vételének évét követően terheli, kivéve, ha az adott továbbképzési 
évben a korábban nyilvántartásba vett szakterületének törlésére került sor.”

47. § (1) A Kszvr. 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére irányuló szolgáltatási tevékenységet az  a  szervezet 
végezhet, amely – a  létesítő okiratában foglaltak alapján – felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, 
oktatásszervezési tevékenységet folytat (a  továbbiakban: szervezet) és megfelel a  (4)  bekezdésben foglalt 
feltételeknek.”

 (2) A Kszvr. 10/A. § (4) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely megfelel az alábbi feltételeknek:]
„d) rendelkezik minőségpolitikával, minőségirányítási rendszerrel, minőségcélokkal, önértékelési rendszerrel,”
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 (3) A Kszvr. 10/A. § (4) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely megfelel az alábbi feltételeknek:]
„e) megfelel a számviteli törvény 152. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott követelménynek, valamint
f ) az  akkreditációs eljárás megkezdése előtt, a  külön jogszabályban meghatározottak szerint az  igazgatási 
szolgáltatási díjat megfizette.”

 (4) A Kszvr. 10/A. § (7) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(a szervezetnek a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú akkreditáció iránti kérelméhez mellékelni kell:)
„c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalási megbízás másolatát.”

 (5) A Kszvr. 10/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az akkreditációval rendelkező szervezeteket a nyilvántartásba vételt végző szervezet a könyvviteli szolgáltatást 
végzők továbbképzésében közreműködő szervezetként nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza:
a) a szervezet által az akkreditáció iránti kérelmében megadott adatait,
b) a szervezet nyilvántartásba vételi sorszámát (akkreditációs sorszámát),
c) a szervezet nyilvántartásba vételének (akkreditációjának) időpontját,
d) a  szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben a  nyilvántartásba vételt végző szervezet által 
lefolytatott ellenőrzések eredményét (ide értve a  (11a)  bekezdés szerinti figyelmeztetést, felfüggesztést, 
akkreditáció visszavonását),
e) a szervezet nyilvántartásból való törlésének (akkreditáció visszavonásának) időpontját és indokát.”

 (6) A Kszvr. 10/A. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az  akkreditációval rendelkező szervezet az  akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket érintő változásokat 
8 napon belül köteles bejelenti a  4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a  nyilvántartásba vételt 
végző szervezetnél.”

 (7) A Kszvr. 10/A. § (12) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(a nyilvántartásba vételt végző szervezet visszavonja továbbá az akkreditációt akkor, ha)
„e) a szervezet a (9a) bekezdés szerinti adatváltozás-bejelentési kötelezettségét elmulasztja,
f ) a  szervezet a  (10)  bekezdés szerinti adatváltozás-bejelentési kötelezettségének a  nyilvántartásba vételt végző 
szervezet felszólítását követően sem tesz eleget.”

48. §  A Kszvr. 10/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A (7) bekezdés szerinti kreditpont elismerésének feltétele, hogy a (8) bekezdés szerinti szervezet kérje a szakmai 
szervezetként történő elismerését, valamint a  (8a)  bekezdés szerinti gazdálkodó kérje a  szakmai szerveződés 
szakmai szervezetként történő elismerését a  nyilvántartásba vételt végző szervezettől (a  továbbiakban: szakmai 
szervezeti minősítési eljárás). Szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelmet a  (8) bekezdés szerinti szervezet 
a  (8) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat mellékelve, illetve a (8a) bekezdés 
szerinti gazdálkodó a  (8a)  bekezdés a)–c)  pontjában foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat mellékelve 
a  12. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyújthatja be a  nyilvántartásba vételt végző 
szervezetnek.”

49. §  A Kszvr. 10/G. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:)
„f ) összesített jegyzéket készíteni a  továbbképzésen résztvevők adatairól – a  továbbképzésen való részvételi 
kötelezettség teljesítésének igazolása céljából – a  számviteli törvény 152.  § (4)  bekezdésében meghatározott 
adattartalommal, amelyet a  jelenléti ívek másolatának csatolásával a  nyilvántartásba vételt végző szervezet 
– az  egységes Kormányzati Portálon megjelenő – tájékoztatójában közzétett címre, vagy egyéb elektronikus 
adathordozón táblázatkezelő program által támogatott formátumban a  nyilvántartásba vételt végző szervezet 
részére a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül megküld,”

50. §  A Kszvr. 11/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésére 2013. december 31-én akkreditációval rendelkező 
szervezetek a  10/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételeknek legkésőbb 2014. december 31-ig kötelesek 
eleget tenni. Egyebekben e szervezetekre ugyanazon jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint a 10/A. § alapján 
2014. január 1-jét követően akkreditált szervezetekre.”
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51. § (1) A Kszvr. 1. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kszvr. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (3) A Kszvr. 5. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (4) A Kszvr. 6. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 (5) A Kszvr. 11. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

52. §  A Kszvr.
1. 3. § e) pontjában az „IFRS” szövegrész helyébe a „Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International 

Financing Reporting Standards (IFRS)] (a továbbiakban: IFRS)” szöveg,
2. 5.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „cm-es (elektronikus benyújtás esetén 1 db minimum 320x240, maximum 

752x582 pixel méretű, 24 bit színmélységű, „jpg” formátumú)” szöveg helyébe a „cm méretű, jó minőségű 
(fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott,” szöveg,

3. 5.  § (11)  bekezdésében a „megrongálódás esetén az  igazolványt is.” szövegrész helyébe a „megrongálódás 
esetén az  igazolványt is, melyet a  nyilvántartásba vételt végző szervezet haladéktalanul megsemmisít.” 
szöveg,

4. 8. § (2) bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe a „60 nap” szöveg,
5. 8.  § (4)  bekezdésében a  „pótlására, illetve az  engedély visszavonására” szövegrész helyébe a  „pótlására, 

az engedély visszavonására, valamint a továbbképzés alóli kimentésre” szöveg,
6. 10/A.  § (10)  bekezdésében az „adattartalommal.” szövegrész helyébe az „adattartalommal a  nyilvántartásba 

vételt végző szervezetnél.” szöveg,
7. 10/G.  § e)  pontjában az „adattartalommal,” szövegrész helyébe az „adattartalommal, a  képzés befejezését 

követő 30 napon belül,” szöveg
lép.

53. §  Hatályát veszti a Kszvr.
1. 5. § (9) bekezdésében az „az igazolvány másolatát,” szövegrész,
2. 10/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész,
3. 10/A. § (7) bekezdés a) pontja,
4. 10/A. § (8) bekezdése,
5. 11/A. § (2) bekezdése.

8. A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseiről és a kapcsolódó eljárási rendről szóló 
202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseiről és a kapcsolódó eljárási rendről szóló 202/2003. (XII. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § A  Magyar Számviteli Standard Testület tevékenységét titkárság segíti. A  titkársági feladatok ellátásának 
feltételeit a miniszter biztosítja.”

55. §  A Rendelet
1. 2. § a) pontjában a „pénzügyminiszteri rendeletként” szövegrész helyébe a „számviteli szabályozásért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeleteként” szöveg,
2. 2.  § c)  pontjában, 5.  § (1) és (2)  bekezdésében, 6.  § (1)–(3)  bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész 

helyébe a „miniszter” szöveg,
3. 2. § c) pontjában a „pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,
4. 4.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „pénzügyminiszternél” szövegrész helyébe 

a „miniszternél” szöveg,
5. 4.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a  „miniszter által vezetett 

minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
6. 4. § (4) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,
7. 6. § (1) bekezdésében a „pénzügyminiszteri” szövegrész helyébe a „miniszteri” szöveg,
8. 6. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi Közlönyben” szövegrész helyébe a „minisztérium hivatalos lapjában” szöveg
lép.
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9. A tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról

56. §  A tőzsdék és az  elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII.22.) Korm. rendelet
1. 4. § (2) bekezdés d) pontjában és 6. § (2) bekezdés d) pontjában az „az elszámolóházi klíringjog” szövegrész 

helyébe az „a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon pénzügyi 
eszközökre kötött ügylet elszámolására szóló jogosultság” szöveg,

2. 9. § (3) bekezdés a) pontjában a „klíring tevékenységért, a klíringelt ügylet” szövegrész helyébe a „ , tőzsdén, 
tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon pénzügyi eszközökre kötött ügylet 
elszámolásáért, az elszámolt ügylet” szöveg,

3. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „klíring tevékenységgel, a klíringelt ügylet” szövegrész helyébe a „ , tőzsdén, 
tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon pénzügyi eszközökre kötött ügylet 
elszámolásával, az elszámolt ügylet” szöveg,

4. 13. § (1) bekezdésében az „a klíringjogdíjat” szövegrész helyébe „a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény 
által meghatározott szervezett piacon pénzügyi eszközökre kötött ügylet elszámolására szóló jogosultságért 
felszámított díjat” szöveg

lép.

10. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

57. § (1) A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 7. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  végelszámolás befejezésekor a  végelszámolás alatt álló gazdálkodó könyvviteli nyilvántartásaiban 
a  forintban lévő pénzeszközön kívül egyéb eszközök, a  források között kötelezettségek is szerepelnek, 
a végelszámoló a Ctv. 111. § (1) bekezdés b) pontja alapján köteles azokat tételesen piaci értéken értékelni, a piaci 
érték és a könyv szerinti érték közötti, az eszközök és a kötelezettségek átértékeléséből adódó különbözetet pedig 
a rendkívüli ráfordítások, illetve a rendkívüli bevételek között – a könyvviteli számlák zárása előtt – elszámolni.”

 (2) A Vkr. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  piaci értéken történő értékelés (2)  bekezdés szerinti elszámolása előtt a  könyvviteli nyilvántartásokban 
kimutatott értékhelyesbítést, illetve értékelési különbözetet a  megfelelő értékelési tartalékkal szemben ki 
kell vezetni, a  követelés jellegű időbeli elhatárolásokat a  követelések közé, a  kötelezettség jellegű időbeli 
elhatárolásokat a kötelezettségek közé át kell vezetni, az egyéb időbeli elhatárolásokat a rendkívüli ráfordításokkal, 
illetve a  rendkívüli bevételekkel szemben, a  céltartalékokat az  egyéb bevételekkel szemben meg kell szüntetni. 
A végelszámolási időszak utolsó üzleti évéről készített számviteli beszámoló mérlegében értékhelyesbítés, értékelési 
különbözet, illetve értékelési tartalék, valamint aktív és passzív időbeli elhatárolás, továbbá céltartalék nem 
mutatható ki.”

58. §  A Vkr.
a) 6.  § (3)  bekezdésében a  „kényszertörlési eljárás kezdő időpontját” szövegrész helyébe a  „kényszertörlési 

eljárás kezdő időpontját (kényszertörlési eljárás megindításáról szóló bírósági végzés közzétételének napja)” 
szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a „követő 45 napon belül” szövegrész helyébe a „követő 30 napon belül” szöveg
lép.

11. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

59. §  Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Eptkr.) 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
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„1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013.  évi CCXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Fsztv.) hatálya alá tartozó 
pénzforgalmi intézményre,
b) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.  évi LXXXV.  törvény hatálya alá tartozó Posta Elszámoló 
Központot működtető intézményre,
c) a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó árutőzsdei szolgáltatóra,
d) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény hatálya alá tartozó 
befektetési alapkezelőre,
e) az Fsztv. hatálya alá tartozó elektronikuspénz-kibocsátó intézményre,
f ) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) hatálya 
alá tartozó pénzügyi szolgáltatást közvetítőre,
g) az Fsztv. hatálya alá tartozó utalványkibocsátóra,
h) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) hatálya alá tartozó központi szerződő félre.”

60. §  Az Eptkr. 2. §-a a következő 14. és 15. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában)
„14. utalványkibocsátó: az Fsztv.-ben meghatározott utalványkibocsátó;
15. központi szerződő fél: a  Tpt.-ben meghatározott központi szerződő fél, ide nem értve a  szakosított 
hitelintézetként működő központi szerződő felet.”

61. §  Az Eptkr. 7. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a pénzforgalmi szolgáltatónak az  éves beszámoló kiegészítő mellékletében a  tv.-ben előírtakon túlmenően be kell 
mutatnia:
a) a pénzforgalmi szolgáltatásból, valamint külön a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból származó(an)]
„aa) eszközeit, követelések, értékpapírok, készletek, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások bontásban, ezekből 
külön kiemelten bemutatva a hitel és pénzkölcsönügyletből eredő követeléseket, valamint a Hpt. szerint elkülönített 
letéti számlára helyezett ügyfélpénzek összegét,”

62. §  Az Eptkr. 17/C. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek az  éves beszámoló kiegészítő mellékletében a  tv.-ben előírtakon 
túlmenően be kell mutatnia:
a) az elektronikus pénz kibocsátásából, valamint a végzett egyéb pénzügyi szolgáltatásból származó(an)]
„aa) eszközeit, követelések, értékpapírok, készletek, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások bontásban, ezekből 
külön kiemelten bemutatva a hitel és pénzkölcsönügyletből eredő követeléseket, valamint a Hpt. szerint elkülönített 
letéti számlára helyezett ügyfélpénzek összegét,”

63. §  Az Eptkr. 17/E. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a pénzügyi szolgáltatást közvetítőnek az éves beszámoló kiegészítő mellékletében a tv.-ben előírtakon túlmenően be kell 
mutatnia:
a) a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséből, és külön a végzett egyéb pénzügyi szolgáltatásból származó(an)]
„aa) eszközeit, követelések, értékpapírok, készletek, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások bontásban, ezekből 
külön kiemelten bemutatva a hitel és pénzkölcsönügyletből eredő követeléseket, valamint a Hpt. szerint elkülönített 
letéti számlára helyezett ügyfélpénzek összegét,”

64. §  Az Eptkr. a következő III/C. és III/D. Fejezettel egészül ki:
„III/c. Fejezet
utalványkIbocsátók éves beszámolókészítésI és könyvvezetésI kötelezettségének 
sajátosságaI
17/F.  § (1) Az  utalványkibocsátó az  Fsztv. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett a  Tv. előírásait  
a (2)–(9) bekezdésben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni.
(2) Az  utalványkibocsátó a  Tv. 1. számú melléklete szerinti mérlegből, a  Tv. 2. számú melléklete szerinti 
eredménykimutatásból és a (9) bekezdés szerinti kiegészítő mellékletből álló éves beszámolót, valamint a Tv. szerinti 
üzleti jelentést köteles készíteni.
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(3) Az  utalványkibocsátó számviteli politikája keretében köteles elkészíteni a  Tv.-ben előírtakon túlmenően 
a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység elkülönítési szabályzatát, amelynek keretében részletesen 
szabályozza, hogyan különíti el nyilvántartásában a  forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység miatt 
keletkező eszközeit, forrásait, bevételeit, költségeit és ráfordításait, valamint, hogy milyen módszertant alkalmaz 
azon tételek megosztásához, amelyek ezen tevékenységhez, és az  attól eltérő tevékenységekhez egyaránt 
hozzárendelhetők.
(4) Az utalványkibocsátónak belső számviteli rendjét oly módon kell kialakítani, hogy
a) az Fsztv. szerinti tőkekövetelmény, valamint fedezet megállapításánál figyelembe vett eszközök és források értéke 
a számviteli nyilvántartásokból bármikor megállapítható legyen;
b) annak adataiból év közben is kielégíthesse a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank jogszabályon alapuló információs igényeit.
(5) Az utalványkibocsátó a megfelelő főkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartások részletezésével 
köteles biztosítani, hogy a forgatható utalvány kibocsátásából, valamint az attól eltérő tevékenységekből származó 
eszközei és kötelezettségei, bevételei, költségei és ráfordításai elkülönítetten megállapíthatók legyenek.
(6) Az  utalványkibocsátónak a  pénzeszközök között elkülönítetten kell nyilvántartani a  forgatható utalvány 
kibocsátásával összefüggésben birtokába került (általa kezelt) pénzeszközöket az  egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségeken belül ilyen címen nyilvántartott kötelezettséggel szemben.
(7) Az  utalvány kibocsátásáért és visszaváltásáért felszámított díjakat az  értékesítés nettó árbevételén belül 
elkülönítetten kell nyilvántartani utalvány kibocsátásának és visszaváltásának díjbevétele jogcímen.
(8) A  forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenységtől eltérő egyéb üzleti tevékenységre 
az utalványkibocsátó a Tv. rendelkezéseit köteles alkalmazni.
(9) Az  utalványkibocsátónak az  éves beszámoló kiegészítő mellékletében a Tv.-ben előírtakon túlmenően be kell 
mutatnia:
a) a  forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenységből származó befektetett pénzügyi eszközeit, 
értékpapírjait, pénzeszközeit, kötelezettségeit;
b) a Tv. 54. § (8) bekezdése szerinti befektetési célú, lejáratig tartott, hitelkockázati szempontból kockázatmentesnek 
minősített értékpapírok állományát;
c) az utalvány kibocsátásának és visszaváltásának tárgyévi díjbevételét.
III/d. Fejezet
központI szerződő Fél éves beszámolókészítésI és könyvvezetésI kötelezettségének 
sajátosságaI
17/G.  § A  központi szerződő fél a  tőzsdék és az  elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves 
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 
elszámolóházi tevékenységet végző szervezetekre vonatkozó előírásait a  Hitkr. 28/B.  § (2)  bekezdésében felsorolt 
tevékenységekre vonatkozó előírások kivételével köteles alkalmazni. A  központi szerződő fél az  általa garantált 
ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében működtetett garanciarendszer tekintetében a  Hitkr. elszámolóházra 
vonatkozó rendelkezéseit köteles alkalmazni.”

65. §  Az Eptkr. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. §-ával megállapított 7. § a) pont aa) alpontját, 62. §-ával 
megállapított 17/C.  § a)  pontjának aa)  alpontját, 63.  §-ával megállapított 17/E.  § a)  pont aa)  alpontját, 64.  §-ával 
megállapított 17/F. §-át először a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 64.  §-ával megállapított 17/G.  §-sát először a  2014. évben induló üzleti 
évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az  már a  2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is 
alkalmazható.”

66. §  Az Eptkr.
1. 2. § 3. pontjában, az 5. § a) pontjában, 6. § (2) bekezdésében és a 17/A. § (4) és (6) bekezdésében az „a Hpt.” 

szövegrész helyébe az „az Fsztv.” szöveg,
2. 2. § 12. pontjában az „a Hpt.-ben” szövegrész helyébe az „az Fsztv.-ben” szöveg,
3. 6. § (2) bekezdésében és a 17/A. § (6) bekezdésében a „Hpt-ben” szövegrész helyébe az „Fsztv.-ben” szöveg,
4. 6. § (3) bekezdésében és 17/A. § (7) bekezdésében az „A Hpt.” szövegrész helyébe az „Az Fsztv.” szöveg
lép.
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12. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

67. § (1) A  mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Mikr.) 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a mikrogazdálkodói beszámoló 1. melléklet szerinti mérlegén fel kell tüntetni)
„d) a  100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök 
(a továbbiakban: kis értékű eszközök) egy összegű értékcsökkenési leírásánál alkalmazott értékhatárt, ha az kisebb, 
mint 100 ezer forint,”

 (2) A Mikr. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  mikrogazdálkodó a  (3)  bekezdés d)–f )  pontja szerint rögzített választásától leghamarabb három, 
mikrogazdálkodói beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el.”

68. § (1) A Mikr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Szt. 3.  § (4)  bekezdés 8.  pontjától eltérően nem minősül felújításnak az  olyan tevékenység, amelynek 
egyedi bekerülési értéke nem éri el az eszköz bruttó értékének a 2%-át, vagy ha az kisebb 100 ezer forintnál, akkor  
a 100 ezer forintot.”

 (2) A Mikr. 5. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az Szt. 86. § (5) bekezdésének második mondata szerinti halasztott bevétel-megszüntetés nem alkalmazható.”

69. § (1) A Mikr. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni – a  (2)  bekezdés szerinti kamatbevételek kivételével – az  olyan 
járó bevételeket, amelyek csak a  mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több év múlva esedékesek, 
de a  mérleggel lezárt időszakra számolandók el. Ezeket a  bevételeket arra az  időszakra kell elszámolni, amelyik 
időszakhoz kapcsolódnak.”

 (2) A Mikr. 6. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni – a (2) bekezdés szerinti kamatráfordítások kivételével – az olyan, 
a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapját követő 
két, vagy kettőnél több év múlva merülnek fel. Ezeket a költségeket, ráfordításokat arra az időszakra kell elszámolni, 
amelyik időszakhoz kapcsolódnak.”

70. §  A Mikr. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Értékvesztést kell elszámolni a  100 ezer forint egyedi bekerülési érték fölötti, valamint az  5.  § (5)  bekezdése 
szerinti, behajthatatlanná nem minősített, az  üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a  mérlegkészítés 
időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések üzleti év végi értékelésekor, ha a  követelés a  mérlegkészítés 
időpontjában
a) több, mint 180 napja lejárt, a bekerülési érték 30 százalékának összegében,
b) több, mint 270 napja lejárt, a bekerülési érték 50 százalékának összegében,
c) több, mint 365 napja lejárt, a bekerülési érték 100 százalékának összegében.”

71. §  A Mikr. 11. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  valutapénztárba bekerülő valutakészlet, a  devizaszámlára kerülő deviza, a  külföldi pénzértékre szóló 
követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség Szt. 60.  § (1)  bekezdése szerinti 
forintértékének meghatározásakor a  valutát, a  devizát a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos 
devizaárfolyamon kell forintra átszámítani, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben 
kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. 
Az átszámításhoz az Szt. 60. § (6) bekezdése szerinti árfolyam nem használható.
(5) Az  Szt.-től eltérően azon gazdasági események esetén, amelyeknél az  ellenérték Magyarország hivatalos 
pénznemétől eltérő pénznemben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség 
forintértékének meghatározása során az  általános forgalmi adóról szóló törvénynek az  adóalap forintban történő 
megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot kell alkalmazni azzal, hogy az ott felsorolt árfolyamok közül 
a mikrogazdálkodó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos árfolyamot választja.”
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72. §  A Mikr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) A  mikrogazdálkodó átalakulása, egyesülése, szétválása során az  Szt. előírásait kell alkalmazni  
a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) A  mikrogazdálkodó átalakulása, szétválása során a  jogelőd gazdasági társaság beszámolójára vonatkozó 
szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani.
(3) Olyan beolvadásnál, amelyben mikrogazdálkodó is részt vesz, a  beolvasztó (jogelőd) gazdasági társaság 
beszámolójára vonatkozó szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani.
(4) Olyan összeolvadásnál, amelyben mikrogazdálkodó is részt vesz, és ha
a) az összeolvadók (jogelődök) mindegyike mikrogazdálkodó, akkor a jogelőd gazdasági társaságok beszámolójára 
vonatkozó szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani,
b) az  összeolvadók (jogelődök) legalább egyike nem mikrogazdálkodó, akkor az  éves beszámolóra vonatkozó 
szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani.
(5) Ha a  jogutód az  átalakulást, egyesülést, szétválást követően éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló 
helyett mikrogazdálkodói beszámolót készít, az  áttérés miatt szükséges korrekciókat a  nyitást követően 
a jogutódnál kell végrehajtani.”

73. § (1) A Mikr. 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozónak az adott üzleti év első napjával:)
„d) az Szt. 41. § (2)–(5) bekezdése szerinti céltartalékot meg kell szüntetnie és a kapcsolódó lekötött tartalékot fel 
kell oldania,”

 (2) A Mikr. 14. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó üzleti évének első napján állományban lévő, 
az Szt. 33. § (2) bekezdése szerinti halasztott ráfordítást az (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az első üzleti év végén 
és az azt követő két üzleti évben, három egyenlő részletben is megszüntetheti, ha annak összege az 1 millió forintot 
meghaladja.
(4) A  mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó képviseletére jogosult személynek 
a  mikrogazdálkodói beszámoló választásáról legkésőbb az  üzleti év első napjával írásban nyilatkoznia kell. 
A nyilatkozatot a bizonylatok megőrzésére vonatkozó határidőig meg kell őrizni.”

74. §  A Mikr. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 67.  §-ával megállapított 4.  § (3)  bekezdés d)  pontját, 
(4) bekezdését, 68. §-ával megállapított 5. § (3), (12) bekezdését, 69. §-ával megállapított 6. § (3a), (7a) bekezdését, 
70.  §-ával megállapított 10.  § (3)  bekezdését, 71.  §-ával megállapított 11.  § (4) és (5)  bekezdését, 72.  §-ával 
megállapított 12. §-át, 73. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdés d) pontját, (3) bekezdését, 76. §-ával megállapított 
5. § (1) bekezdését, 8. § (7) bekezdését, 11. § (3) bekezdését, 75. §-ával megállapított 3. mellékletét először a 2014. 
évben induló üzleti évről készített mikrogazdálkodói beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2013. évben induló 
üzleti évről készített mikrogazdálkodói beszámolóra is alkalmazhatók.”

75. §  A Mikr. 3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

76. §  A Mikr.
1. 5. § (1) bekezdésében a „(2)–(11) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(12) bekezdésben” szöveg,
2. 8.  § (7)  bekezdésében az „A 100 ezer forint egyedi bekerülési értéket el nem érő immateriális javak, tárgyi 

eszközök (a továbbiakban: kis értékű eszközök)” szövegrész helyébe az „A kis értékű eszközök” szöveg,
3. 11. § (3) bekezdésében a „nem kell” szövegrész helyébe a „nem lehet” szöveg
lép.

13. Záró rendelkezések

77. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon hatályba.
 (2) Az 1–31. §, a 32. § (1) bekezdése, valamint 33–76. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
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14. Az Európai Unió jogának való megfelelés

78. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

Az Mnbkr. 2. számú melléklet V. Egyéb bevételek része a következő 3. ponttal egészül ki:
(v. egyéb bevételek)
„3. Felügyeleti tevékenységből származó bevételek”

2. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A Hitkr. 1. számú melléklet ESZKÖZÖK (aktívák) rész 4.  pont b)  alpont bd) sorában és az  1. számú melléklet 
FORRÁSOK (passzívák) rész 2.  pont c)  alpont cd) sorában az  „elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel” 
szövegrész helyébe az „elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel” szöveg lép.

3. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

 1. A Hitkr. 2. számú melléklet 12/A. pontjában az „Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete” 
szövegrész helyébe az „Általános kockázati céltartalék felhasználás értéke” szöveg lép.

 2. Hatályát veszti a Hitkr. 2. számú melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS II. rész 7/A. pontja.

4. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

 1. A Hitkr. 7. számú melléklet VI. fejezet (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  általános kockázati céltartalék tekintetében rögzíteni kell, hogy a  felhasználás egyedi tételek kapcsán 
jelentkező veszteségekhez rendelten hogyan történik.”

 2. A Hitkr.
a) 7. számú melléklet V. Fejezet (5) bekezdésében az „a Hpt. szerinti nagykockázatvállalás” szövegrész helyébe 

az „az 575/2013/EU rendelet szerinti nagykockázat-vállalás” szöveg,
b) 7. számú melléklet VI. fejezet (3)  bekezdés b)  pontjában az „az általános kockázati céltartalék,” szövegrész 

helyébe az „az általános kockázati céltartalék esetében kizárólag a felhasználás rendjére,” szöveg
lép.

5. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A Bkr. 1. számú melléklet a)  pont 5.  alpont b) sorában, valamint a  d)  pont 8.  alpont b) sorában az „elszámolóházi 
tevékenységet végző szervezettel” szövegrész helyébe az  „elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, 
központi szerződő féllel” szöveg lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 89057

6. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A Kszvr. 1. számú melléklet 2. pontja a következő l) ponttal egészül ki:
(az adatlapnak tartalmaznia kell a következő adatokat:)
„l) egyenértékű szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány benyújtása esetén annak megjelölése, hogy 
a Korm. rendelet 2. számú melléklete, vagy a 3. §-ának mely bekezdése alapján kérelmezi a nyilvántartásba vételét.”

7. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A Kszvr. 4. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Nyilatkozatok:
a) „Kijelentem, hogy a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.”
b) „Kijelentem, hogy a  szervezet – a  kérelem benyújtásának időpontjában – az  adózás rendjéről szóló 2003.  évi 
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.”
c) „Kijelentem, hogy a szervezet – a létesítő okirata alapján – felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, 
oktatásszervezési tevékenységet folytat.”
d) „Kijelentem, hogy a szervezet megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. § (2a) és (2b) bekezdésében 
meghatározott követelménynek.””

8. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

ADATLAP
könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének indításáról

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
 1.  A  könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének indításáról a  továbbképzésben közreműködő szervezetnek 

(a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia:
a) Szervezet sorszáma
b) Szervezet neve
c) Szervezet címe
d) Képzés helye (pontos címe)
e) Továbbképzési program címe
f) Témafelelős neve
g) Témafelelős telefonszáma
h) Témakör megnevezése (számvitel, nem számvitel)
i) Oktatás időpontja (év, hónap, nap)
j) Oktatás időpontja (kezdési idő: óra, perc)
k) Oktatás időpontja (befejezés ideje: óra, perc)
l) Előadó neve
m) Szakterület megnevezése

–  vállalkozási
–  államháztartási
–  pénzügyi
–  egyéb szervezeti (nonprofit)
–  IFRS

n) A továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minősítési határozat száma
 2.  Dátum
 3.  Bélyegző
 4.  Cégszerű aláírás”
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9. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

JELENLÉTI ÍV

A továbbképzésben közreműködő szervezet sorszáma:

A TOVÁBBKÉPZÉSBEN KÖZREMűKÖDŐ SZERVEZET NEVE, CÍME:

KÉPZÉS HELYE: (PONTOS CÍM)

OKTATÁS IDŐPONTJA

TÉMAKÖR Év, hónap Nap
Kezdési idő  
(óra, perc)

Befejezés  
(óra, perc)

Előadó neve

1.

2.

3.

4.

SZAKTERÜLET: ovállalkozási o államháztartási o pénzügyi o egyéb szervezeti (nonprofit) o IFRS

RÉSZTVEVŐK

Sorszám Regisztrálási szám Hallgató neve Aláírás
Dátum 
Bélyegző
Cégszerű aláírás”

10. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
„11. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS
a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzésének teljesítéséről és 
a továbbképzésbe számítandó kreditpontok megszerzéséről

Az igazolás kötelező tartalmi elemei a következők:
  1. Igazolás sorszáma
  2. Továbbképzésre kötelezett neve
  3. Regisztrálási száma
  4. Regisztrálási számmal nem rendelkezők esetében a továbbképzésre kötelezett

a) születési neve
b) születési helye, ideje
c) anyja neve

  5. Igazolást kibocsátó akkreditált szervezet
a) neve
b) székhelye
c) akkreditációs száma

  6. A továbbképzés
a) formája (előadás, e-learning, online)
b) helyszíne (ha nem elektronikus a képzés)
c) időpontja (év, hónap, nap)
d) időtartama (perc)
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  7. A teljesített továbbképzési program
a) címe
b) kreditpont-minősítési határozatának száma
c) témaköre (számvitel, nem számvitel)
d) szakterülete (vállalkozási, pénzügyi, egyéb szervezeti, államháztartási, IFRS)

  8. Az igazolt kreditpontok száma
  9. Az igazolást aláíró személy neve, beosztása
10. Dátum
11. Cégszerű aláírás, bélyegző”

11. melléklet az 518/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

 1.  A Mikr. 3. mellékletében a „411. Jegyzettőke” szövegrész helyébe a „411. Jegyzett tőke” szöveg lép.
 2.  A Mikr. 3. mellékletében a

„8761. Deviza- és valutakészletek árfolyamvesztesége
8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
8763. Devizás eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége”
szövegrész helyébe a
„8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége
8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége”
szöveg lép.

 3.  A Mikr. 3. mellékletében a
„9761. Deviza- és valutakészletek árfolyamnyeresége
9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége
9763. Devizás eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége”
szövegrész helyébe a
„9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége
9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége”
szöveg lép.

A Kormány 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  (8)  bekezdés szerinti ellátások esetén a  21. számú mellékletet az  e  rendelet, valamint az  OEP által kiadott 
tájékoztató szerinti előírásoknak megfelelően kell kitölteni. Ha a szolgáltató a 21. számú melléklet adathibáját nem 
javította, az  adathiányt nem pótolta, annak okairól az  5.  § (1)  bekezdése szerinti határidőben írásban nyilatkoznia 
kell az OEP felé.”

2. §  A Kr. 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az  ellátás adata vagy részjelentése 
az  aktuális elszámolási időszakban a  teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok között nem szerepel, akkor 
az  (5)  bekezdésben foglaltak alkalmazandóak, kivéve, ha a  szolgáltatónál a  teljesítmény-elszámolás keretében 
a folyamatban lévő ellátás jelentésére legalább részben sor került.
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(7) Ha a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista nyilvántartásba történt 
felvételt követően nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen 
elvégzett ellenőrzés alapján küldött első hibaüzenetet követő 10 munkanapon belül sem került sor a  várólista 
nyilvántartási tétel adatának a  kijavítására az  országos várólista nyilvántartásban, akkor a  tárgyhónapot követő 
hónaptól kezdődően a hiba kijavításáig a szolgáltató finanszírozását az (5) bekezdés szerint csökkenteni kell.
(8) Az  Ebtv. 5/B.  § u)  pontja szerinti intézményi előjegyzési lista tekintetében az  (1)–(7)  bekezdésében foglaltakat 
alkalmazni kell.”

3. §  A Kr. 6/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/E.  § (1) Az  egészségügyi szolgáltató az  általa külföldön történő gyógykezelésre beutalt beteg részére végzett 
külföldön történő gyógykezelésről a 4. § (2) bekezdése szerint adatot szolgáltat az OEP részére a külföldön történő 
gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján, ha a beteg a külföldön történő gyógykezelést 
a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint vette igénybe.
(2) A  magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a  külföldön történő gyógykezelések részletes 
szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5.  § (3)  bekezdése szerint végzett ellátást az  egészségügyi 
szolgáltató „W” térítési kategóriában jelenti. Az  így jelentett ellátások fedezetéül az  Egészségbiztosítási Alap 
„Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése” előirányzata szolgál.”

4. §  A Kr. 27. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a tárgyidőszakra vonatkozó tvk megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbeteg-szakellátásnak minősülő)
„e) a 28/B. számú melléklet szerinti feltételekkel az ott meghatározott ellátások,”
(kivételével történik.)

5. §  A Kr. 28.  § (1a)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  bekezdés a  következő b)  ponttal 
egészül ki:
[amennyiben a  szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye – ide nem 
értve a 27. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti teljesítményt – meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítmény 
mértékét, a többletteljesítményt az oep]
„a) 10 százalékig 30 százalékos,
b) 10 és 20 százalék között 20 százalékos”
(alapdíjjal számolja el.)

6. §  A Kr. 37. § (4d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4d) A  (4a)–(4c) bekezdésben foglaltakat az Eftv. vhr. szerinti többletkapacitás-befogadási eljárás hatálya alá nem 
tartozó esetekben lehet alkalmazni.”

7. §  A Kr. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Egy intézményen belül az  aktív osztályról a  krónikus osztályra áthelyezett esetnél a  normatív ápolási időt 
követően 5 napon belül, a  8. számú melléklet szerinti 00017, 00023, 00025 kódszámú ellátást nyújtó osztályra 
áthelyezett esetnél 3 napon, illetve ha ez  kevesebb, a  felső határnapon belül nem számolható el a  krónikus 
osztályon nyújtott ellátás.”

8. §  A Kr. 44/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/A.  § Az  1309 általános anesztéziában végzett fogászati ellátás szakmában működési engedéllyel rendelkező, 
az R.-ben meghatározott egészségügyi szolgáltató az R. szerinti egynapos ellátás nyújtására jogosult. Az R. szerinti 
egészségügyi szolgáltató TVK-ja megegyezik a  2013. finanszírozási évre az  egészségügyért felelős miniszter és 
az  államháztartásért felelős miniszter által részére megállapított TVK-val, amely csak az  általános anesztéziában 
végzett fogászati ellátásra fordítható és számolható el.”

9. §  A Kr. a következő 76/C. §-sal egészül ki:
„76/C.  § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel 
megállapított 28. § (1a) bekezdését a 2014. január havi kifizetéseknél kell első ízben alkalmazni.
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(2) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 28/A. számú 
melléklet alapján módosított finanszírozási szerződésekben meghatározott TVK az e rendeletben foglalt esetekben 
az általános szabályok szerint módosítható.”

10. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Kr. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Kr. 6/B. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A Kr. 8. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) A Kr. 14. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) A Kr. 28. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (7) A Kr. 28/A. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (8) A Kr. a 8. melléklet szerinti 28/B. számú melléklettel egészül ki.

11. §  A Kr.
a) 4.  § (8)  bekezdésében az „az ellátások igénybevételére jogosító igazolások mintáit az  OEP tájékoztatóban 

közzéteszi” szövegrész helyébe az „az ellátások igénybevételére jogosító igazolások kötelezően alkalmazandó 
mintáit az OEP tájékoztatóban közzéteszi” szöveg,

b) 5/A.  § (5)  bekezdésében a  „tárgyhavi elszámolási összegét” szövegrész helyébe a  „tárgyhavi elszámolási 
összegét – az 5. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével –” szöveg,

c) 27. § (3) és (4) bekezdésében a „2012.” szövegrész helyébe a „2013.” szöveg,
d) 30/A. § (3) bekezdésében a „3. napjáig” szövegrész helyébe a „20. napjáig” szöveg,
e) 30/A.  § (4)  bekezdésében a  „8 napon belül megküldi a  felhasználó egészségügyi szolgáltatónak, és 

amennyiben a szolgáltató az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül pénzügyi bizonylattal nem 
igazolja fizetési kötelezettségének teljesítését,” szövegrész helyébe az „a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás 
alapján” szöveg,

f ) 40. § (11a) bekezdés b) pontjában az „a mozgásszervi rehabilitáció és a neurológiai rehabilitáció szakmákban” 
szövegrész helyébe az „az ellátásoknak megfelelő szakmákban” szöveg,

g) 64. § (1) bekezdésében az „az 5. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a 2012. szeptember 15-én 
hatályos 5. számú melléklet szerinti” szöveg,

h) 64.  § (4)  bekezdésében a  „2013. december 31-ig” szövegrész helyébe a  „2014. június 30-ig” szöveg, 
a „2014. március 1-jéig” szövegrész helyébe a „2014. szeptember 1-jéig” szöveg,

i) 64.  § (5)  bekezdésében a  „2014. június 30-áig” szövegrész helyébe a  „2014. december 31-éig” szöveg, 
a „2014. augusztus 31-éig” szövegrész helyébe a „2015. február 28-áig” szöveg

lép.

12. §  Hatályát veszti a Kr.
a) 5/A. § (2) bekezdés d) és e) pontja,
b) 26. § (6) bekezdése,
c) 27. § (3b) és (3c) bekezdése,
d) 27. § (7) bekezdés f ) és g) pontja,
e) 63. §-a,
f ) 67. §-a.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–10. §, a 11. § a)–f ) pontja, a 12. §, valamint az 1–8. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

 
   millió forint 

 Megnevezés 2014. évi 
előirányzat 

 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  
  Praxisfinanszírozás 90 292,0 
  Eseti ellátás díjazása 649,3 
  Ügyeleti szolgálat 10 106,2 
1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 101 047,5 
 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem  
  Iskolaegészségügyi ellátás 2 217,1 
  Védőnői ellátás 17 779,8 
  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4 
  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 
  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 
2. Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 20 698,2 
3. Fogászati ellátás 24 446,8 
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 046,9 
8. Művesekezelés  23 171,1 
9. Otthoni szakápolás 4 479,8 
11. Működési költségelőleg 2 000,0 
 Célelőirányzatok  
  Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás  8,9 
  Méltányossági alapon történő térítések 5 611,3 
  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 3 160,8 
  Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 100,0 
  Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 53 486,9 
  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 

jövedelemkiegészítése 12 800,0 
13. Célelőirányzatok összesen 75 167,9 
15. Mentés 28 738,3 
17. Laboratóriumi ellátás 21 118,5 
 Összevont szakellátás  
  Járóbeteg-szakellátás 121 454,2 
  Fekvőbeteg-szakellátás 420 355,7 
         - aktív fekvőbeteg-szakellátás 356 709,4 
         - krónikus fekvőbeteg-szakellátás 62 646,3 
         - bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 000,0 
  Extrafinanszírozás 500,0 
  Speciális finanszírozású szakellátás 72 645,3 
18. Összevont szakellátás összesen 614 955,2 
21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 000,0 
Összesen 931 870,2 

” 
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2. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

3. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

 
A Kr. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 10. pontja az „Y” megjelölésű sort 
követően a következő sorral egészül ki: 
 
„W = magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő 
gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) 
bekezdése szerint végzett ellátás” 

 
A Kr. 6/B. számú melléklet „Térítési kategóriák:” része az „Y” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„W = magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő 
gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) 
bekezdése szerint végzett ellátás” 
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1. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a 00028 megjelölésű sorát követően a 
következő sorokkal egészül ki: 
 
(Kódja Megnevezése Szorzója) 
„   

 Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás 1,8 
 Pszichiátriai rehabilitáció „C” szint*** 1,2 
 Pszichiátriai rehabilitáció „B” szint**** 1,4 
 Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint***** 1,8 

” 
 
2. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázatot követő végjegyzet a következő 
szövegrésszel egészül ki: 
 
„*** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként 
befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció I. 
progresszivitási szintjére előírt feltételek. 
 
**** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként 
befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció II. 
progresszivitási szintjére előírt feltételek. 
 
***** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként 
befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció III. 
progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek.” 
 
3. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat „00025” megjelölésű sorában a „tartós gépi 
lélegeztetést” szövegrész helyébe az „intézeti és otthoni tartós gépi lélegeztetést” szöveg lép. 

4. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
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1. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 4. pontja az „Y.” megjelölésű sort 
követően a következő sorral egészül ki: 
 
„W. magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő 
gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) 
bekezdése szerint végzett ellátás” 
 
2. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pontja az „M.” megjelölésű sort 
követően a következő sorral egészül ki: 
 
„R. rehabilitációt igénylő diagnózis” 
 
3. Hatályát veszti a Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pontjában az „N.” 
megjelölésű sort követő „R.” megjelölésű sor. 

5. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
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2014. évre vonatkozó TVK 
 
1. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2013. november és 
2014. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 77 074 371 379 
pontszám. 
Ebből: 
1.1. a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások 
fedezetére: 27 853 639 pontszám, 
1.2. a következő, korai fejlesztést végző intézmények részére 43 779 694 pontszám a 
következők szerint: 

Intézmény Éves TVK többlet pontszám 
4013 Autizmus Alapítvány, Bp. 13 784 103 
4977 Nemzetközi Pető András Közalapítvány 1 106 808 
5087 Dévény Anna Alapítvány 6 780 421 
7990 Vadaskert Alapítvány, Budapest 6 887 628 
B944 Gézengúz Alapítvány, III. ker. 13 866 876 
H058 Budapesti Korai Fejlesztő Központ 1 353 858 

 ÖSSZESEN 43 779 694 
 
2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2013. november és 2014. október közötti teljesítési 
időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 066 252 súlyszám. 
Ebből: 
2.1. a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős 
miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett 
finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 667 súlyszám, 
2.2. a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások 
fedezetére: 617 súlyszám. 
 
3. Az egyes ellátási formák 2014. évre vonatkozó országos szezonális indexe: 

    A B C 
  1. Hónap Aktív fekvőbeteg-szakellátás Járóbeteg-szakellátás 
  2. november 1/12 1/12 
  3. december 1/12 1/12 
  4. január 1/12 1/12 
  5. február 1/12 1/12 
  6. március 1/12 1/12 
  7. április 1/12 1/12 
  8. május 1/12 1/12 
  9. június 1/12 1/12 
  10. július 1/12 1/12 
  11. augusztus 1/12 1/12 
  12. szeptember 1/12 1/12 
  13. október 1/12 1/12 

” 
 

 

6. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2014. évre vonatkozó 
TVK mennyisége 

(a súlyszám értékek az egynapos szolgáltatásvolument is tartalmazzák) 
 

 A B C 

1. Intézményi 
kód Egészségügyi szolgáltató 2014. évi 

súlyszám* 

2. 1052 Mohácsi Kórház 7 244,7 
3. 2912 Pécsi Tudományegyetem 94 835,5 
4. A316 Siklósi Kh. Hum. Eü. Nonprofit Kft. 345,3 
5. C353 Uro Clin Kft., Pécs 840,0 
6. N591 Szigetvári Kórház 4 981,5 
7. N584 Komlói Egészségcentrum 2 887,2 
8. 1084 Bajai Szent Rókus Kórház 14 293,9 

9. 1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 

67 027,5 

10. N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 14 727,3 
11. 1243 Orosházi Kórház 9 478,5 
12. 1248 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 36 192,3 
13. 1249 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 13 502,5 
14. 1301 Edelény, Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 3 991,3 
15. 1345 Tiszaújváros, V. Ri. 773,0 
16. 1349 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 76 162,4 
17. 1400 Szerencs, ESZEI 485,0 
18. 1407 Sátoraljaúhelyi Erzsébet Kórház 7 798,6 
19. M058 Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3 607,4 
20. N587 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 28 364,0 
21. N684 Almási Balogh Pál Kórház, Ózd 7 985,7 

22. 1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - 
Makó 9 082,6 

23. 1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza 3 562,4 
24. 1487 Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 12 355,8 
25. 2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 93 752,0 
26. M226 Kisteleki Eü. Közp. Nonprofit Kft.          343,7 
27. 1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 50 430,9 
28. C975 Napfény 2001 Kht.          668,6 
29. H059 Bicskei Eü. Közp. Szolg. Kft. 1 008,0 
30. M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, Dunaújváros  18 018,3 
31. 1601 Csornai Margit Kórház 253,0 
32. 1630 Kapuvár, Lumniczer S. Kh.-Ri. 376,2 
33. 1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 50 982,6 
34. 1644 Karolina Kórház-Rendelőintézet 5 311,1 

7. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
„28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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35. 1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 15 013,8 
36. 1683 Gróf Tisza István Kórház 8 601,8 
37. 2894 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 104 028,0 
38. N600 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 40 503,9 
39. 1899 Mátrai Gyógyintézet 3 354,1 
40. N682 Bugát Pál Kórház, Gyöngyös 7 455,2 
41. N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 27 620,0 
42. N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 7 421,9 
43. 1865 Vaszary Kolos Kórház 12 864,1 
44. 1871 Selye János Kórház, Komárom 1 296,0 
45. 1876 Szent Borbála Kórháza 27 834,1 
46. K404 Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2 301,2 
47. 1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 9 522,6 
48. 1928 Szent Lázár Megyei Kórház 18 908,2 
49. 1945 Pásztó, Margit Kórház          378,3 
50. 1980 Dr. Halász G. Szakorvosi Rendelőintézet Dabas 343,0 
51. 2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 25 650,4 
52. 2049 Bp. Szent Rókus Kórház és Intézményei 2 176,1 
53. 2052 Szentendre, Egészségügyi Int.   435,0 
54. 2057 Szigetszentmiklós, Szakorvosi Rendelőintézet 498,0 
55. 2073 Tüdőgyógyintézet Törökbálint 7 769,8 
56. 2090 Vecsési Egészségügyi Szolgálat 346,7 
57. 2095 Jávorszky Ödön Kórház  15 371,9 
58. 2103 Érd MJV Szakorvosi Rendelőintézet 1 034,0 
59. 2911 Gálfi Béla Gyógyitó és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. 757,9 
60. C613 Europ-Med Kft., Budaörs         1 743,5 
61. H199 Men For Care Kft.             680,3 
62. N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 16 541,7 
63. N588 Misszió Egészségügyi Központ 345,1 
64. 2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 45 138,4 
65. 2162 Siófoki Kórház-Rendelőintézet 10 664,5 
66. 3205 Barcs Kistérségi Járóbetegellátó Központ 416,7 
67. H275 Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum 5 350,8 
68. N683 Nagyatádi Kórház 4 233,9 
69. 2230 Felső-Szabolcsi Kórház Kisvárda 14 014,1 

70. N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház 86 019,4 

71. 2324 Hetényi Géza Megyei Kórház Rendelőintézet 36 566,5 
72. 2378 Kátai Gábor Kórház Karcag 8 126,4 
73. 8002 MÁV Kórház és Rendelőint., Szolnok 3 632,9 
74. N586 Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 2 161,0 
75. N596 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 6 651,2 
76. 2392 Bonyhád, V. Kh. Ri.              429,1 
77. 2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház 26 985,5 
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78. 2436 Paks, Rendelőintézet           370,2 
79. N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház 5 354,5 
80. 2524 Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk 303,0 
81. 2531 Sárvár, V. Kh. Ri.               456,7 
82. N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 46 868,0 
83. 2535 Magyar Imre Kórház Ajka 9 682,2 
84. 2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 5 748,5 
85. 2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű 2 774,5 
86. 2611 Zirc Városi Erzsébet Kh.-Ri.   343,6 
87. 2893 Állami Szívkórház Balatonfüred 4 157,7 
88. C149 Pannon Reprodukciós Intézet 982,6 
89. H505 Palotahosp KFT., Várpalota     578,6 
90. N594 Csolnoky Ferenc Kórház 30 195,2 
91. N592 Deák Jenő Kórház 365,0 
92. 2703 Keszthelyi Kórház 5 150,3 
93. 2734 Zala Megyei Kórház 37 203,2 
94. 2747 Kanizsai Dorottya Kórház 14 972,2 
95. N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 876,6 
96. 0765 HT MEDICAL CENTER KFT.         679,0 
97. 2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 6 497,8 
98. 2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 27 064,2 
99. 2877 Heim Pál Gyermekkórház 17 240,7 

100. 2878 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 46 132,4 
101. 2879 Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet 26 657,6 
102. 2880 Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak 30 787,5 
103. 2886 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 45 510,8 
104. 2887 Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 6 841,3 
105. 2889 Szent Imre Kórház 26 349,9 
106. 2890 Károlyi Sándor Kórház  6 151,1 
107. 2891 Uzsoki Utcai Kórház 40 446,1 
108. 2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 26 722,9 
109. 2897 Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 14 476,0 
110. 2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 12 631,8 
111. 2906 Országos Onkológiai Intézet 51 999,0 
112. 2907 Országos Reumatológiai és Fizikóterápiás Intézet 4 781,7 
113. 2910 Országos Sportegészségügyi Intézet 1 823,3 
114. 2913 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1 683,6 
115. 2915 Semmelweis Egyetem 122 701,1 
116. 4026 Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretetkórháza 851,9 
117. 7610 BLESZ 407,7 
118. 7990 Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1 611,2 
119. 8714 „Kaáli” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. 5 575,3 
120. A275 Budavári Önk. Eü. Szolgálat  339,2 
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121. C030 Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft. 639,3 
122. C247 Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 571,7 
123. C278 Kelen Kórház Kft. 349,5 
124. H025 Bp. XVI. ker. Kertvárosi Eü. Sz. 382,7 
125. H043 Óbuda-Békásmegyer Eü. Szolg. Kft. 533,0 
126. H915 Budai Egészségközpont Kft. 10 805,1 
127. K358 Ars Medica Lézerklinika Kft.   387,2 
128. K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 65 141,3 
129. K405 PREMED PHARMA KFT.             347,9 
130. K409 Istenhegyi Magánklinika Zrt.   343,2 
131. K413 Pszl-Pszi Kft. 343,7 
132. K558 Bp. XIII. k. Eü. Szolg. Kh. Np. Kft. 580,4 
133. K620 Bp. IX. ker. Szakrendelő Kft.   342,6 
134. M915 Betegápoló Irgalmas Rend 13 958,7 
135. N511 Szent Margit Kórház 11 990,6 
* Tartalmazza az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel 
megállapított 27. § (7) bekezdése szerinti TVK-mentesítés miatti TVK-csökkentést.” 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 89071

 
A TVK megállapítása alóli kivételek 

 
HBCs Feltétel 

05P 2081 AMI PCI-vel (egy vagy több 
stenttel)  

05P 2082 AMI PCI-vel, stent nélkül  

01M 015D 

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis 
érelzáródással, rtPA 
kezeléssel 

 

01P 001A  
Speciális intracranialis 
műtétek 18 év felett, nem 
trauma miatt 

Az 53950 Intracranialis saccularis aneurysma 
clippelése vagy az 53951 Többszörös intracran. 
saccul. aneurysmák clippelése beavatkozás esetén 

01P 029A 
Endovascularis aneurysma 
műtétek a központi 
idegrendszer erein  

  

01P 029C 

Fej, nyak, központi 
idegrendszer 
érmalformációinak, 
tumorainak endovascularis 
műtétei  

Az 5387A Intracranialis érmalformatiok endovasc. 
műtéte beavatkozás esetén 

01P 029D  

Fej, nyak, központi 
idegrendszer 
érmalformációinak, 
tumorainak endovascularis 
műtétei, speciális 
intracranialis műtéttel  

Az 53950 Intracranialis saccularis aneurysma 
clippelése vagy az 53951 Többszörös intracran. 
saccul. aneurysmák clippelése vagy az 5387A 
Intracranialis érmalformatiok endovasc. műtéte 
beavatkozás esetén 

01P 029E  

Endovascularis aneurysma 
műtétek 
áramlásmódosítással a 
központi idegrendszer erein  

  

06M 290D 

Endoszkópiával igazolt 
gastrointestinalis vérzés, 
több mint 2E transzfúzióval 
endoszkópos 
vérzéscsillapítással 
(injektálás) 

  

8. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
„28/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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06M 290E 

Endoszkópiával igazolt 
gastrointestinalis vérzés, 
több mint 2E transzfúzióval 
endoszkópos 
vérzéscsillapítással (kivéve 
injektálás) 

  

22P 8810  Kiterjedt égés műtéttel 

III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott 
ellátás; az égés kiterjedésének és mélységének 
egyértelmű dokumentálása 

22M 8820  Kiterjedt égés műtét nélkül 

22M 8850  Légzőrendszer égése 
légzéstámogatással 

22P 8870  Kiterjedt fagyás műtéttel 

22M 8880  Kiterjedt fagyás műtét 
nélkül 

15M 7110  Újszülött, születési súly 
999 g alatt  

III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott ellátás 

15P 7120  
Újszülött, születési súly 
1000-1499 g, jelentős 
műtéttel 

15M 7130 
Újszülött, születési súly 
1000-1499 g, jelentős műtét 
nélkül 

15P 7140  
Újszülött, születési súly 
1500-1999 g, jelentős 
műtéttel 

15P 7180  
Újszülött, születési súly 
2000-2499 g, jelentős 
műtéttel 

15P 7230  
Újszülött, születési súly 
2499 g felett, jelentős 
műtéttel 

15P 7330  Jelentős szív-érrendszeri 
műtétek újszülött korban 

15P 7331  

Jelentős szív-érrendszeri 
műtétek újszülött korban, 5 
napot meghaladó gépi 
lélegeztetéssel 

15P 7332  

Jelentős szív-érrendszeri 
műtétek újszülött korban, 5 
napot meghaladó gépi 
lélegeztetéssel és NO 
adásával 

15M 735Z  

Újszülött, születési súly 
2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül súlyos problémával, 5 
napnál hosszabb gépi 
lélegeztetéssel 

15M 715Z  
Újszülött, születési súly 
1500-1999 g, jelentős műtét 
nélkül, súlyos problémával 

III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott 
ellátás, illetve 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés 
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15M 719Z  
Újszülött, születési súly 
2000-2499 g, jelentős műtét 
nélkül súlyos problémával 

17M 7720  

Akut leukémiák magas 
malignitással, 
kemoterápiával és legalább 
25 E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 
év alatt 

  

17M 773E 

Akut leukémiák 26E alatti 
(de legalább 6E) szűrt vagy 
besugárzott vérkészítmény 
adásával 

  

17M 773F  
Akut leukémiák 26-50E 
szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 

  

17M 773G  
Akut leukémiák 51-75E 
szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 

  

17M 773H  
Akut leukémiák 75E feletti 
szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 

  

17M 780A  
Akut leukémia 18 év alatt, 
magas malignitással, társult 
betegséggel 

  

17M 780B 
Akut leukémia 18 év alatt, 
magas malignitással, társult 
betegség nélkül 

  

17M 782A 

Akut leukémia 18 év alatt, 
alacsony-közepes 
malignitással, társult 
betegséggel 

  

17M 782B  

Akut leukémia 18 év alatt, 
alacsony-közepes 
malignitással, társult 
betegség nélkül 

  

99M 941U  Szívátültetés előtti 
kivizsgálás   

” 
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A Kormány 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés c), k) és l)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § 
(2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím, valamint az  5. és a  6.  melléklet tekintetében az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi 
CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f ), h), n), o) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 11. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (1)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 15.  § (4)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 77.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 15. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2c) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 16. alcím és a 8. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont eb) alpontjában, valamint a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 18. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 83/A.  § (11)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. Vhr.) 1. § (2) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában:)
„n) nevelőszülő: a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 54.  §-ában 
meghatározott, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő,
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o) aktív félév: a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó 
felsőoktatási intézménnyel létesített hallgatói jogviszony alapján olyan félév, amelyben a  hallgatói jogviszony 
az Nftv. 45. §-a szerint nem szünetel.”

2. §  Az Ebtv. Vhr. 2. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a beteg vizsgálata, illetve gyógykezelése érdekében az egészségügyi alapellátás szolgáltatásait meghaladó 
vizsgálat vagy kezelés szükséges, a háziorvos – beutalóval – szakorvosi konzíliumot kérhet.
(10) A szakorvosi vizsgálat, illetve ellátás, továbbá a szakorvosi konzílium – a beteg beleegyezése esetén – a beteg 
otthonában is elvégezhető, ha az a beteg egészségi állapota vagy egyéb körülmények miatt indokolt, és a vizsgálat, 
illetve az ellátás jogszabályban előírt feltételei a szakorvosi rendelőn kívül is teljesíthetőek.”

3. § (1) Az Ebtv. Vhr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  támogatásban nem részesülő hallásjavító implantátum alkalmazása során a  kormányrendeletben foglalt 
kötelező jótállási időtartamon túl, továbbá a  gyártó által – a  kormányrendeletben foglaltak alapján – vállalt 
kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamon túli meghibásodás esetén az  alkatrészek cseréjéhez és 
javítási díjához nyújtott támogatás mértéke a  csere vagy a  javítás díjának 90%-a, melynek elszámolására az  OEP 
megállapodást köthet a szolgáltatóval.”

 (2) Az Ebtv. Vhr. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  egy évnél hosszabb kihordási idejű eszközök esetében a  termék gyártójának vagy meghatalmazott 
képviselőjének a  termék javítását dokumentáló szervizkönyvet kell biztosítania, amelyben a  javítást végzőnek 
rögzítenie kell a  gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét, az  eszköz megnevezését, típusát, 
a kormányrendeletben foglaltak alapján vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamot, az eszköz gyártási 
számát, az eszközön észlelt hibát, az elvégzett javításokat, annak nettó díjösszegeit és időpontjait.”

4. §  Az Ebtv. Vhr. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  korai fejlesztést és gondozást, a  fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény által nyújtott szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállítására a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 18.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti tevékenységet végző szakértői 
bizottság vezetője jogosult. Az  utazási utalvány kiállításakor fel kell tüntetni azt az  időpontot, amikortól 
az  utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt. Az  utazási 
költséghez nyújtott támogatás legkorábban attól a  naptól állapítható meg, amikortól az  utazási utalványon 
megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt, azzal, hogy abban az  esetben vehető 
igénybe az  utazási utalványon feltüntetett időponttól az  utazási költségekhez nyújtott támogatás, ha az  utazási 
költségtérítés iránti kérelem benyújtására az utazási utalvány kiállításától számított 6 hónapon belül sor kerül.”

5. § (1) Az Ebtv. Vhr. 11/D. § (2) bekezdés c) pontja a következő ce) és cf ) alponttal egészül ki:
[a kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, taj-át, valamint – a b) pont bb) alpontját kivéve – a gyógyszer 
kiadására a  beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a  beteg által 
megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és – a (3) bekezdés a) pontjában 
foglalt eset kivételével – a kérelemhez mellékelni kell:
gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:]
„ce) az  Ebtv. 26.  § (1)  bekezdés e)  pontja esetében a  biztosítottat kezelő szakorvos javaslatát, amely tartalmazza 
az állapotváltozás tényét és leírását, melyből megállapítható az alkatrészcsere indokoltsága,
cf ) az Ebtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja esetében a 11/F. §-ban foglaltakra vonatkozó árajánlatot.”

 (2) Az Ebtv. Vhr. 11/D. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  OEP a  GYEMSZI által kiadott engedély, illetve nyilatkozat másolatát a  (4)  bekezdés szerinti határozattal 
együtt megküldi a  (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerint rendelt gyógyszer támogatással történő 
kiszolgáltatására kijelölt, külön szerződéssel rendelkező gyógyszertárnak.”

6. §  Az Ebtv. Vhr. 22/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti orvos – a  személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény kötelező 
egészségügyi feladatának ellátása során – a  gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök felírása vonatkozásában 
a háziorvosok jogszabályban meghatározott jogosultságával járhat el.”
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7. § (1) Az Ebtv. Vhr. 25/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  gyermekgondozási támogatást folyósító szerv és az  egészségbiztosító külön megállapodás keretén belül 
elszámol a választás eredményeképpen túlfolyósított és levont összeggel.”

 (2) Az Ebtv. Vhr. 25/B. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1)–(7) bekezdés rendelkezéseit az Ebtv. 39. § (2) bekezdése szerinti választás esetén kell alkalmazni.
(9) Az  Ebtv. 39.  § (4) és (5)  bekezdése alkalmazásában különböző korú gyermekek alatt a  nem azonos 
várandósságból született gyermekeket kell érteni.”

8. §  Az Ebtv. Vhr. 26/B. §-a helyébe következő rendelkezés lép:
„26/B.  § A  gyermekgondozási díj legmagasabb naptári napi összegét az  Ebtv. 42/D.  § (1)  bekezdésében, illetve 
42/E. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott összeg harmincad részében kell megállapítani.”

9. §  Az Ebtv. Vhr. „A terhességi-gyermekágyi segély és a  gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem 
megállapításának részletes szabályai” alcíme a következő 26/D. §-sal egészül ki:
„26/D. § (1) Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott két aktív félév megállapításához a gyermek 
születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell 
rendelkezni.
(2) Az  Ebtv. 42/E.  § (1)  bekezdés b)  pontjának alkalmazásában államilag elismert felsőoktatási intézmény alatt 
az Nftv. 1. mellékletében felsorolt intézményeket kell érteni.
(3) Az  Ebtv. 42/E.  § (5)  bekezdésének alkalmazása során azt a  képzést kell figyelembe venni, amelyben 
az  igénybevevő az  Ebtv. 42/E.  §-a szerinti gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján részt vesz. 
A  hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt – az  Ebtv. 42/E.  §-a szerinti – 
gyermekgondozási díj esetén azt a  képzést kell figyelembe venni, amelyben az  igénybevevő az  Ebtv. 42/E.  §-a 
szerinti gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett.”

10. §  Az Ebtv. Vhr. 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a  pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló 
biztosítási jogviszony első napja minősül. Az  Ebtv. 39/A.  § (1)  bekezdésének alkalmazásánál a  fennálló biztosítási 
jogviszony kezdő napja nem változik, ha az  ellátásra jogosult az  Ebtv. 48/A.  § (1)  bekezdése szerinti folyamatos 
biztosítási időn belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Törvény 
szerinti jogutódlás esetén a  biztosítási jogviszony kezdő napja megegyezik a  jogelődnél létesített biztosítási 
jogviszony kezdő napjával.”

11. § (1) Az Ebtv. Vhr. 31. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az  egyéni és társas vállalkozó az  Ebtv. 48.  § (2)  bekezdésében megjelölt időszakban azért nem 
rendelkezik legalább 180 napi jövedelemmel, mert minimum járulékfizetésre nem volt kötelezett, az  osztószám 
megállapításánál a biztosításban töltött napok számát csökkenteni kell a Tbj. 27. § (2) bekezdése, 29. § (3) bekezdése 
és 29/A. § (1) bekezdése szerinti jövedelmet nem realizáló időtartam naptári napjainak számával.”

 (2) Az Ebtv. Vhr. 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellátás naptári napi összegének megállapításánál a nem rendszeres jövedelmet csak akkor lehet figyelembe 
venni, ha azt az Ebtv. 48. § (2), illetve (3) bekezdésében említett időszakban fizették ki, és a biztosított rendelkezik 
legalább 180 naptári napi rendszeres jövedelemmel. A  naptári napi összeg megállapításánál a  nem rendszeres 
jövedelem összegét annak az  időtartamnak a  naptári napjai számával kell elosztani, amelyre tekintettel azt 
kifizették. A nem rendszeres jövedelemre való jogosultság időtartamát a jogszabály rendelkezése, ennek hiányában 
a  munkáltató nyilatkozata alapján kell megállapítani. A  nem rendszeres jövedelem naptári napi összegének 
megállapításánál figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a  rendszeres jövedelem naptári napi 
összegének megállapításánál figyelembe vett napok számánál.”

 (3) Az Ebtv. Vhr. 31. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  Ebtv. 48.  § (6b)  bekezdésének alkalmazásánál a  táppénz alapját képező naptári napi jövedelem 
a  minimálbér harmincad része. Az  Ebtv. 42.  § (3)  bekezdésében, valamint 48.  § (6a) és (6b)  bekezdésében 
említett tényleges jövedelem naptári napi összegét a  számítási időszakban elért jövedelemből a  (2) és a   
(4)–(6)  bekezdés alkalmazásával kell kiszámítani. Ha a  táppénz összegének számításánál figyelembe vehető 
időtartam 6 munkanapnál kevesebb, akkor az  ezen időtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos 
munkarend szerint – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a táppénz 
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alapját. Tényleges jövedelem hiányában a  táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződésben 
megállapított jövedelem harmincad részében kell megállapítani a táppénz alapját.”

 (4) Az Ebtv. Vhr. 31. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  biztosítási jogviszony megszűnését követően megállapított ellátások esetében szerződés szerinti 
jövedelemként a  megszűnt biztosítási jogviszony alapjául szolgáló szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe 
venni.”

12. §  Az Ebtv. Vhr. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Ebtv. 55. §-a alapján a baleseti táppénz összegének kiszámításakor nem vehető figyelembe
a) a távolléti díj, valamint az az időtartam, amelyre azt kifizették,
b) a  törzsgárda jutalom, a  jubileumi jutalom, a  végkielégítés, valamint azon juttatás, amelynek a  kifizetése nem 
a végzett munkáért, tevékenységért történt.”

13. § (1) Az Ebtv. Vhr. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  biztosítás megszüntetését követően a  biztosított baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély 
vagy gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be, a  korábban átvett Igazolványt a  kérelemhez mellékelni kell. 
A  folyósító szerv a  pénzbeli ellátás és a  baleseti táppénz folyósításának befejezésekor az  Igazolványba bejegyzi 
a  passzív jogon, a  méltányosságból folyósított ellátás időtartamát, valamint az  Ebtv. 42/E.  §-a alapján folyósított 
gyermekgondozási díjat akkor, ha az  ellátásra való jogosultság kezdő napján vagy az  azt közvetlenül megelőző 
30 napon belül az  igénybevevő biztosított volt. A  folyósító szerv az  Igazolványt öt napon belül visszaadja vagy 
visszaküldi a biztosítottnak.”

 (2) Az Ebtv. Vhr. 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez mellékelt Igazolványt – a kérelem első fokon történő elbírálását követően – 
a  foglalkoztatónak, foglalkoztató hiányában a  kérelmezőnek vissza kell juttatni. A  kifizetőhellyel nem rendelkező 
foglalkoztató a  pénzbeli ellátás iránti kérelemhez az  Igazolványt abban az  esetben csatolja, ha a  biztosított 
e  foglalkoztatónál az  Ebtv. 42/E.  §-a alapján gyermekgondozási díjat igényel, vagy első alkalommal kér pénzbeli 
ellátást, és a kétévi folyamatos biztosítási időn belül más foglalkoztatója is volt.”

14. §  Az Ebtv. Vhr. 37/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a biztosított a 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekre tekintettel igényel terhességi-gyermekágyi 
segélyt vagy az  Ebtv. 42/A.  §-a alapján gyermekgondozási díjat, akkor az  igény bejelentésével egyidejűleg 
a  foglalkoztató rendelkezésére bocsátja az  előző év első napjától az  ellátás igényléséig minden más munkáltató 
által kibocsájtott jövedelemigazolást. Foglalkoztató hiányában a biztosított a terhességi-gyermekágyi segély, illetve 
a  gyermekgondozási díj iránti kérelemmel együtt az  irányadó időszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást 
közvetlenül az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez nyújtja be.”

15. §  Az Ebtv. Vhr. 38. §-a a következő (12)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az  Ebtv. 42/E.  §-a alapján igényelt gyermekgondozási díj esetén a  kérelemhez csatolni kell az  Ebtv. 42/E.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja szerinti hallgatói jogviszonyról a  felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást, valamint 
ha az  igénylő valamely EGT tagállam állampolgára, akkor a  magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány 
másolatát is.
(13) Az  Ebtv. 42/E.  §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj esetén az  (1)–(4) és a  (6)–(11)  bekezdésben 
foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a kérelmező a szülés napján biztosított.
(14) Ha az igénylő az Ebtv. 42/E. §-a alapján kéri a gyermekgondozási díjat és a szülés napján nem biztosított, akkor 
az Ebtv. 61. § (5b) bekezdésében meghatározott nyomtatványhoz csatolni kell a (12) bekezdés szerinti igazolásokat.”

16. §  Az Ebtv. Vhr. 38/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az  OEP a  társadalombiztosítás ellátásaira és 
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 
szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/A.  § (3)  bekezdésében említett tájékoztatásban foglalt adatok 
alapján az  ellátások utalását követő 15 napon belül – a  Tbj. 52.  § (2)  bekezdésében meghatározott határozat 
kibocsátásával – gondoskodik a Tbj. 19. § (5) bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás érvényesítéséről.”
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17. §  Az Ebtv. Vhr. 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyermekgondozási díj iránti kérelemhez a  gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát csak akkor 
kell csatolni, ha ugyanazon gyermekre vonatkozóan a  gyermekgondozási díjat más személy igényli, mint aki 
részére a terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították, továbbá ha az igénylő a gyermekgondozási díjat az Ebtv. 
42/E. §-a alapján igényli.”

18. §  Az Ebtv. Vhr. 41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/A.  § A  gyermekgondozási díjat írásban – „Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz” elnevezésű 
nyomtatványon – kell kérelmezni. Az  Igénybejelentést két példányban kell kiállítani és a  foglalkoztatóhoz 
benyújtani, abban az  esetben is, ha a  kérelmező a  biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási 
díjat, kivéve, ha az  igénylő az  Ebtv. 42/E.  §-a alapján kéri a  gyermekgondozási díjat és a  szülés napján nem 
biztosított. A foglalkoztató megbízottja az Igénybejelentés másolatán az átvételt igazolja.”

19. §  Az Ebtv. Vhr.
a) 1.  § (4)  bekezdésében a  „20/A.  § (3) és (8)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „20/A.  § (3), (8) és 

(10) bekezdésében” szöveg,
b) 1. § (5) bekezdésében a „62. § (2) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „62. § (1a) bekezdésében és 

(2) bekezdés c) pontjában” szöveg,
c) 1. § (5) bekezdésében a „80. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „80. § (4) és (5) bekezdésében” szöveg,
d) 8.  § (1)  bekezdésében az  „a külön jogszabályban foglalt kötelező jótállási időtartamon túl” szövegrész 

helyébe az „az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben 
(e § alkalmazásában a  továbbiakban: kormányrendelet) foglalt kötelező jótállási időtartamon túl, továbbá 
a  gyártó által – a  kormányrendeletben foglaltak alapján – vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti 
időtartamon túl” szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül elektronikus úton” szöveg,
f ) 11/D.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában az „engedélyt” szövegrész helyébe az „engedély másolatát” 

szöveg, a „nyilatkozatot” szövegrész helyébe a „nyilatkozat másolatát” szöveg,
g) 26. § (2) bekezdésében az „átlagkereset” szövegrész helyébe az „összeg” szöveg,
h) 26/A. § (1) bekezdésében az „a gyermekgondozási díjra” szövegrészek helyébe az „az Ebtv. 42/A. §-a szerinti 

gyermekgondozási díjra” szöveg,
i) 31.  § (8)  bekezdésében az „Ebtv. 48.  § (4) és (6b)  bekezdésének” szövegrész helyébe az „Ebtv. 48.  § (6a) és 

(6b) bekezdésének” szöveg,
j) 38. § (6) bekezdés b) pontjában a „2014. május 11-ét” szövegrész helyébe a „2015. január 1-jét” szöveg,
k) 38. § (10) bekezdésében a „2014. május 11-ét” szövegrész helyébe a „2015. január 1-jét” szöveg,
l) 39. § (1a) bekezdésében a „harminc nap” szövegrész helyébe a „huszonegy nap” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti az Ebtv. Vhr.
a) 26.  § (1)  bekezdésében a  „Tényleges jövedelem hiányában az  ellátásra való jogosultság kezdő napján 

érvényes szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.” szövegrész,
b) 26. § (2) bekezdésében az „és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik,” szövegrész,
c) 27/A. § (3) bekezdése,
d) 31. § (1) bekezdésében a „vagy átlagkereset” szövegrész,
e) 34. és 35. §-a,
f ) 36.  § (2)  bekezdésében az „– a  168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 28/A.  §-ának megfelelő alkalmazásával –” 

szövegrész.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) 2. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg a  lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó 
személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való orvosi alkalmassági vizsgálatára is sor kerül, akkor csak a  gépjármű-
vezetői alkalmassági vizsgálatra vonatkozó – a 2. számú melléklet szerinti – díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni.”
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22. §  A TéR. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló  
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához 
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Gyr.) 6/C. § (1) bekezdés a) pontjában a „földrajzilag” szövegrész helyébe a „földrajzilag és építészetileg” szöveg lép.

24. §  Hatályát veszti a Gyr. 2. § (2)–(4) bekezdése.

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Műkr.) 2.  § (1)  bekezdés k)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(e rendelet alkalmazásában)
„k) közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez kapcsolódó, 
az  egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely közreműködői szerződés 
alapján, közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a  közreműködést igénybe 
vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő tárgyi 
eszközökkel, személyesen, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő 
szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére a  közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében 
nyújt egészségügyi szolgáltatást, azaz a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket egyaránt 
biztosítja;”

 (2) A Műkr. 2. § (1) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában)
„n) személyes közreműködő: az  egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, 
aki vagy amely a  közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a  közreműködést igénybe vevő szolgáltató 
szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a  közreműködést 
igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a  felek között létrejött 
közreműködői szerződés alapján a  feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a  a közreműködőt 
igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;
o) személyes közreműködés: az Eütv. 108/A. §-a szerinti, hatósági nyilvántartásba vétel alapján történő egészségügyi 
szolgáltatásnyújtás.”

26. § (1) A Műkr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egészségügyi szolgáltatás nyújtására – ha törvény másként nem rendelkezik – az  e  rendelet szerinti 
működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult. Működési engedély nélkül jogosultak 
részt venni az  egészségügyi szolgáltatás nyújtásában az  egészségügyi szolgáltató alkalmazottai, a  szolgáltatóval 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek, az  egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok, az  egészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozás 
keretében, egyházi személyként vagy önkéntes segítőként egészségügyi tevékenységet végzők, valamint 
a személyes közreműködők.”

 (2) A Műkr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem kell működési engedély
a) az  igazságügyi orvosszakértői tevékenység végzéséhez, ha azt jogszabály alapján arra jogosult természetes 
személy végzi,
b) a  halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti halottvizsgálati 
szaktanácsadói tevékenység végzéséhez.”
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27. § (1) A Műkr. 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására)
„c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást – a diagnosztikai 
szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal”
(jogosult.)

 (2) A Műkr. 7. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban az ügyintézési határidő harminc nap.”

28. § (1) A Műkr. 8. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(a kérelemben fel kell tüntetni)
„m) az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, a helyettesítő személyek nevét 
és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási számát.”

 (2) A Műkr. 8. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kérelemhez mellékelni kell)
„a) ha az  egészségügyi közszolgáltatást az  egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, 
az erre vonatkozó megállapodást, szerződést;”

 (3) A Műkr. 8. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(a működési engedély kiadása iránti eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv az alábbi adatokat szerzi be:)
„c) a  tevékenységet végző egészségügyi dolgozók vonatkozásában a  működési nyilvántartásban szereplő alábbi 
adatokat központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján:
ca) szakképesítések, valamint szakirányú továbbképzések megnevezése, az erről kiállított bizonyítvány vagy oklevél 
száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése,
cb) a működési nyilvántartási ciklus megújításának és lejártának időpontja, valamint az egészségügyi dolgozó által 
megszerzett és a  működési nyilvántartásban szereplő valamennyi szakképesítés és szakképzettség tekintetében 
fennálló, az  Eütv. és más jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése vagy továbbképzési 
kötelezettség alóli mentesülés ténye.”

29. § (1) A Műkr. 11. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a működési engedély tartalmazza)
„j) a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás keretében engedélyezett szakma heti óraszámát,”

 (2) A Műkr. 11. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek lép:
„(7) Ha a kérelmező nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek, a működési engedély iránti kérelmet 
– a  13.  §-ban meghatározott eset kivételével – az  egészségügyi államigazgatási szerv elutasítja. Az  elutasító 
határozatot közölni kell az (5) bekezdésben foglalt szervekkel.
(8) Ha a kérelem olyan tevékenységre, szolgáltatásra irányul, amely az egészségügyi szakmai kollégium véleménye 
szerint nem azonosítható a  jogszabályban meghatározott szakmák egyikével sem, illetve az  Egészségügyi 
Tudományos Tanács állásfoglalása szerint a  szakma által el nem fogadott és Magyarországon be nem vezetett 
eljárások végzésére irányul, a kérelmet az egészségügyi államigazgatási szerv elutasítja.”

30. §  A Műkr. „Közreműködő részvétele az  egészségügyi szolgáltatás nyújtása során” alcíme a  következő 12/A. és 
12/B. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) Az  Eütv. 108/A.  §-a szerinti bejelentést a  személyes közreműködő teszi meg. Ha a  személyes 
közreműködő e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató több szervezeti egységében is végzi, a bejelentést ezen 
szervezeti egységek tekintetében kell megtenni.
(2) A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások személyes közreműködés keretében nem végezhetők.
(3) A személyes közreműködő igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan, a 12/B. § szerinti 
személyes közreműködői szerződés alapján kerülhet sor. Személyes közreműködői szerződés olyan szakmára 
köthető, amelyre a közreműködést igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.
(4) A  személyes közreműködő további személyes közreműködői szerződést akkor köthet, ha a  további személyes 
közreműködő a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásában személyesen vesz részt.
(5) A  személyes közreműködésre irányuló tevékenység bejelentését a  személyes közreműködőt igénybe vevő 
szolgáltató működési engedélyének kiadására a  7.  § (2)  bekezdése szerint hatáskörrel rendelkező egészségügyi 
államigazgatási szervnél kell megtenni.
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(6) A bejelentésben fel kell tüntetni
a) a személyes közreműködést igénybe vevő szolgáltató megnevezését, egyedi azonosítóját,
b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,
c) a közreműködéssel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,
d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,
e) járóbeteg-szakellátásban a személyes közreműködés idejét,
f ) a személyes közreműködő
fa) cégnevét
fb) a  személyes közreműködő szervezet KSH törzsszámát (új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó 
egészségügyi szolgáltató kivételével),
g) a  tevékenységet végző egészségügyi dolgozók nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, 
egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét.
(7) A bejelentéshez mellékelni kell a személyes közreműködésről szóló szerződést.
(8) A bejelentést követően az egészségügyi államigazgatási szerv szerzi be
a) a  cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett bejelentő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet létrejöttének igazolását központi, illetve nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján,
b) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók vonatkozásában a működési nyilvántartásban szereplő adatokat 
központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján.
(9) A személyes közreműködés tényét az (5) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi 
szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet 
alapján vezetett nyilvántartásban rögzíti.
(10) A  bejelentés nyilvántartásba vételéről az  (5)  bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv 30 napon 
belül értesítést küld a bejelentő egészségügyi szolgáltató részére.
(11) Az  egészségügyi államigazgatási szerv a  bejelentés szerinti adatokat és a  közreműködői szerződést 
megvizsgálja. Ha a  bejelentésben foglalt tevékenység nem felel meg az  egészségügyi szolgáltatás személyes 
közreműködés keretében történő gyakorlására vonatkozó szabályoknak, az  államigazgatási szerv a  személyes 
közreműködő nyilvántartásba vételét elutasítja.
(12) A  (11)  bekezdés szerinti határozatot közölni kell a  közreműködést igénybe vevő szolgáltatóval és 
közszolgáltatás keretében történő tevékenységvégzés esetén az  Országos Egészségbiztosítási Pénztárral vagy 
az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel.
12/B. § (1) A személyes közreműködői szerződés tartalmazza:
a) a személyes közreműködést igénybe vevő és a személyesen közreműködő egészségügyi szolgáltató egyértelmű 
azonosításához szükséges név- és címadatai közül a  nevét – természetes személy esetén a  születési nevét is –, 
székhelyét vagy természetes személy esetén a lakcímét,
b) a  személyes közreműködéssel érintett egészségügyi szakmát, illetve ha a  személyes közreműködő az  adott 
szakmán belül csak bizonyos tevékenységeket végez, azok megnevezését,
c) a  személyes közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra vonatkozó 
szabályokat,
d) a  személyes közreműködés keretében végzett tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítására 
vonatkozó kötelezettségvállalást,
e) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő személyes közreműködés esetén a  személyes 
közreműködői szolgáltatás elszámolásának szabályait,
f ) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő személyes közreműködés esetén a  személyes 
közreműködő együttműködési kötelezettségét és annak módját az  egészségbiztosítási szerv által végzett 
ellenőrzések során,
g) a  személyes közreműködő nevében az  egészségügyi szolgáltatást végző személy vagy személyek nevét, 
működési nyilvántartásban való azonosítóját, a  tevékenység végzésének módját, időtartamát és a  jogviszony 
megnevezését,
h) a  szolgáltatás szerződésszegés esetén történő folyamatos biztosítására vonatkozó feltételeket, a  szerződés 
felmondásának szabályait, a  felmondás határidejét, figyelemmel a  szolgáltatás folyamatos biztosításának 
kötelezettségére,
i) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait.
(2) Ha az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti személy több vagy több fajta jogviszony keretében végez egészségügyi 
tevékenységet, a  személyes közreműködői szerződés megkötésekor ahhoz mellékelni kell az  egészségügyi 
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tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot 
vagy nyilatkozatokat is.”

31. §  A Műkr. 14. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az egészségügyi szolgáltató a 8. § (1) bekezdése szerinti adatok közül
a) a rendelési vagy rendelkezésre állási időnek, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejének,
b) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók személyének,
c) alapellátás esetén a helyettesítő személyek és a helyettesítés helyének
változását a  8.  § (1)  bekezdése szerinti adatok megadásával bejelenti a  működési engedélyt kiadó egészségügyi 
államigazgatási szervnek.
(2a) A  (2)  bekezdés szerinti változást az  egészségügyi szolgáltató a  (2)  bekezdés b)  pontjában foglalt adatok 
tekintetében minden hónap 10. napjáig, kizárólag a  változott adatok közlésével, a  (2)  bekezdés a) és c)  pontja 
szerinti adatokat a változást követő 8 napon belül jelenti be. Ha a  (2) bekezdés a) pontja szerinti adatok változása 
érinti a  8.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti szerződést, akkor a  szerződés másolatát a  bejelentéshez csatolni kell. 
A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti változás esetén a  bejelentéshez csatolni kell a  8.  § (4)  bekezdés i)  pontja szerinti 
nyilatkozatot.”

32. §  A Műkr. 25. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai 
kódjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakmák, szakmakódok változása érinti a  működési 
engedélyben meghatározott adatokat, a  változást a  működési engedély módosulásáig az  egészségügyért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint kell figyelembe 
venni azzal, hogy a változást – a tájékoztató elérhetőségének biztosításával egyidejűleg – a működési engedélyekről 
vezetett nyilvántartásban át kell vezetni.”

33. §  A Műkr.
a) 6/A. § (3) bekezdésében a „köteles személyesen közreműködni” szövegrész helyébe a „személyesen vesz részt” 

szöveg,
b) 6/B.  §-ában a  „működési engedélyezés során” szövegrész helyébe a  „7.  § (2)  bekezdése vagy a  12/A.  § 

(5) bekezdése szerint” szöveg,
c) 11. § (5) bekezdés a) pontjában az „az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel” szövegrész helyébe 

az „a megállapodást, szerződést kötő szervvel” szöveg,
d) 18. § (1) bekezdésében az „a közszolgáltatásért felelős szerv” szövegrészek helyébe az „a fenntartó” szöveg,
e) 18.  § (4)  bekezdésében az „a közszolgáltatásért felelős szervnek” szövegrész helyébe az „a fenntartónak” 

szöveg,
f ) 20. § (1) bekezdésében a „14. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „14. § (1) és (2) bekezdésében” szöveg,
g) 2.  melléklet utolsó bekezdésében a  „szakma végzésére” szövegrész helyébe a  „szakma végzésére, illetve 

kizárólag járóbeteg-szakellátás keretében végzett tevékenységre” szöveg
lép.

34. §  A Műkr. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

35. §  Hatályát veszti a Műkr.
a) 2. § (1) bekezdés c) pontja,
b) 6/A. § (2) bekezdése,
c) 8. § (6) bekezdése,
d) 11. § (2) bekezdés g) pontjában a „szolgáltatási típusát,” szövegrész,
e) 11. § (2) bekezdés k), m) és n) pontja,
f ) 11. § (6) bekezdése,
g) 18. §-át megelőző alcímében az „és felfüggesztése” szövegrész.
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5. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

36. §  Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
EEKH Kr.) 1. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(a hivatal eljárásában a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény központi 
államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható, kivéve)
„k) az implantátum beültetése, kivétele és cseréje során előírt nyilvántartással és a Központi Implantátumregiszterbe 
történő adattovábbítással kapcsolatos eljárásokban hozott döntések esetében.”

37. §  Az EEKH Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(külön jogszabályban foglaltak szerint a hivatal feladatkörébe tartozik különösen)
„b) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 
rendszerben részt vevők támogatásával kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a  kapcsolódó költségvetési 
források kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,”

38. §  Az EEKH Kr. 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Kormány az  Eütv. 110.  § (4a)  bekezdése szerinti, a  hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel 
rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárásban 
az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát szakhatóságként jelöli ki.”

39. §  Az EEKH Kr.
a) 2. § (6) bekezdésében az „Eütv. 110. § (17) és (19)–(22) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „Eütv. 110. § 

(4a), (17) és (19)–(22) bekezdése szerinti” szöveg,
b) 2/B. §-ában a „18/A. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „18/A. § (4) bekezdés b) pontja” szöveg,
c) 2/F. §-ában a „15/D. §-a” szövegrész helyébe a „15. §-a” szöveg
lép.

6. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló  
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

40. §  A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ebtv.) szerinti 
várólistára, előjegyzési listára vagy betegfogadási listára való felvételre jogosultra;
b) a központi várólista, az  intézményi várólista, az  intézményi előjegyzési lista, illetve a betegfogadási lista alapján 
egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra;
c) az országos várólista, illetve előjegyzési nyilvántartást vezető szervre és a központi várólistát működtető szervre.”

41. §  A Vr. 2. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában)
„l) intézményi előjegyzési lista: az Ebtv. 5/B. § u) pontja szerinti lista.”

42. §  A Vr. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén a  Transzplantációs Bizottság a  beteget 
transzplantációs várólistára helyezi. Az  OVSZK meghatározza a  beteg Ebtv. 20/A.  § (5)  bekezdése szerinti 
azonosítóját (a  továbbiakban: egyedi azonosító), és azt megküldi az  illetékes Transzplantációs Bizottságnak. 
A  Transzplantációs Bizottság zárt borítékban személyesen átadja vagy a  kezelőorvos útján megküldi a  betegnek 
az  egyedi azonosítót. Az  egyedi azonosítót az  OVSZK a  központi várólista keretében közzéteszi és a  beteg 
állapotában bekövetkezett változást 24 órán belül aktualizálja.”
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43. § (1) A Vr. 13. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Ha a  beteg nem jelenik meg a  számára megadott napon az  ellátás igénybevétele céljából a  szolgáltatónál, 
és ezt előzetesen nem jelezte a  (14)  bekezdésben foglaltak szerint, valamint a  (12)  bekezdésben meghatározott 
eset sem áll fenn, az  intézményi várólista vezetéséért felelős személy 7 napon belül új időpontot jelöl ki az ellátás 
igénybevételére, amiről egyidejűleg tájékoztatni kell a  beteget. Ha a  beteg az  új időpontban sem jelenik meg 
a  szolgáltatónál, az  új időpontot követő 30. napon törölni kell az  adatait az  intézményi várólistáról. Annak 
a betegnek az adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését 
véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, törölni kell a várólistáról.”

 (2) A Vr. 13. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Az  intézményi előjegyzési lista tekintetében a  12/B.  §-t, az  (1a)–(11) és a  (17)  bekezdést, a  13/B.  § 
(2) bekezdését, a 13/C. §-t, a 13/D. § (2) bekezdését és a 13/E. §-t alkalmazni kell.”

44. § (1) A Vr. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (2) A Vr. 8. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

7. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. §  Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Mentőszolgálat Budapest és Pest megye területén ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. § 
(3)–(6) bekezdésén alapuló sürgősségi ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatokat.”

8. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

46. §  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény végrehajtásáról szóló 337/2008.  
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. Vhr.) 1. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a  továbbiakban: OEP) a  Tv. 1.  § (2)  bekezdés i)  pont ic)  alpontja 
szerinti szakellátási kapacitás egység megállapítására az  Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a  továbbiakban: OTH) 
megkeresésére – a  jogszabályban előírt finanszírozási szolgáltatási egység figyelembevételével – javaslatot tesz 
az  egészségügyért felelős miniszter részére. Az  OEP a  javaslatáról a  megkereséstől számított 15 napon belül 
tájékoztatja az  egészségügyért felelős minisztert és az  OTH-t. A  szakellátási kapacitási egység megállapításáról 
az  egészségügyért felelős miniszter a  javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt, és a  döntéséről 
tájékoztatja az OEP-et, továbbá az OTH-t.
(9) Az OEP a szakellátási kapacitás egységének (8) bekezdés szerinti megállapítását követően tájékoztatja az OTH-t 
az érintett kapacitás tekintetében az ellátást végző összes – finanszírozási szerződéssel rendelkező – egészségügyi 
szolgáltató kapacitásadatairól. Az OTH a kapacitás-nyilvántartásban rögzíti a Tv. 5/A. § (8b) és (8c) bekezdése szerinti 
adatokat.”

47. §  Az Eftv. Vhr. 4/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kapacitás-nyilvántartásban szereplő tartalékkapacitások a 13–15/A. § szerinti eljárás során használhatóak fel.”

48. § (1) Az Eftv. Vhr. 5/A. § (5e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5e) Nem kell ellátási területet megállapítani
a) a 2. számú melléklet A) rész 53. és 57. pontja szerinti ellátások,
b) a 3. számú melléklet 16/a. pontja szerinti ellátások, valamint
c) az egynapos ellátások
esetében.”

 (2) Az Eftv. Vhr. 5/A. §-a a következő (5f ) bekezdéssel egészül ki:
„(5f ) A HIV fertőzött betegek gondozását a jogszabályban nevesített egészségügyi szolgáltatók ellátási terület nélkül 
végzik.”

49. § (1) Az Eftv. Vhr. 8. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) A  Tv. 7.  § (1)  bekezdése szerinti kezdeményezés nem irányulhat olyan kapacitásátcsoportosításra, amely 
eredményeként – figyelembe véve a  kezdeményezést megelőző egy év forgalmi adatait – várhatóan az  országos 
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átlag alatti kihasználtsággal rendelkező rehabilitációs vagy krónikus fekvőbeteg-szakellátási szakmába tartozó 
kapacitás jön létre.”

 (2) Az Eftv. Vhr. 8. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A Tv. 7. § (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás során a (9a) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.”

50. §  Az Eftv. Vhr. „A többletkapacitás-befogadási eljárások közös szabályai” alcíme a következő 11/D. §-sal egészül ki:
„11/D. § (1) Az egészségügyért felelős miniszter a többletkapacitások 13–15/A. § szerinti befogadása, illetve a már 
befogadott többletkapacitások 15/B.  § szerinti felülvizsgálata során figyelembeveendő szakmai prioritásokat 
határozhat meg, ha
a) új feladat ellátása érdekében szükséges többletkapacitás bevonása,
b) valamely szakma esetében az  ellátandó feladat vagy feltételek változása miatt indokolt a  többletkapacitások 
bevonása,
c) valamely szakma esetében az  ellátásokhoz való hozzáférés javítása érdekében indokolt többletkapacitás 
bevonása.
(2) Az  OEP az  egészségügyért felelős miniszter felkérésére – az  általa meghatározott határidőn belül és 
az  (1)  bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével –, a  GYEMSZI és az  OTH bevonásával 
a kapacitás-szükséglet befogadására vonatkozóan – a Tv. 4/A. § (3) bekezdés d), f ) és k) pontjában, valamint (4) és 
(5) bekezdésében meghatározott szempontok szerint – elemzést és azon alapuló szakmai prioritási javaslatot készít, 
és azt megküldi az egészségügyért felelős miniszternek.
(3) A  beérkezett javaslat alapján a  szakmai prioritásokat az  egészségügyért felelős miniszter a  Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett közleményben határozza meg. A  közleményben 
meghatározott szakmai prioritások az egészségügyért felelős miniszter által történő visszavonásukig érvényesek.
(4) A  (3)  bekezdés alapján a  Hivatalos Értesítőben közzétett szakmai prioritásokat az  egészségügyért felelős 
miniszter módosíthatja a Hivatalos Értesítőben közzétett közleményével.”

51. § (1) Az Eftv. Vhr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Többletkapacitás a Tv. 11/A. §-a alapján előzetesen akkor fogadható be, ha
a) központi költségvetésből támogatott népegészségügyi fejlesztés, illetve program,
b) európai uniós forrásból vagy más pénzügyi alapból támogatott pályázat,
c) az a) és a b) pont alá nem tartozó regionális fejlesztések
megvalósítása többletkapacitások befogadását igényli.”

 (2) Az Eftv. Vhr. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  többletkapacitás előzetes befogadása iránti igény az  (1)  bekezdés a) vagy c)  pontjában foglaltak 
megvalósításához kötődik, a  többletkapacitás előzetes befogadására irányuló kérelmet elektronikusan és 
nyomtatott formában kell benyújtani az egészségügyért felelős miniszterhez. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezett kapacitásbefogadással összefüggő orvos-szakmai programot,
b) a kérelem tárgyát képező kapacitás tervezett kihasználtságának, betegforgalmi adatainak bemutatását,
c) a  kérelem tárgyát képező kapacitással összefüggésben – a  Tv. szerinti elérési szabályoknak megfelelően – 
tervezett ellátási területet,
d) a  kérelem tárgyát képező kapacitás tekintetében a  finanszírozás megkezdésének tervezett időpontját, 
az  egyes részelemek – részletes indoklással ellátott – finanszírozására vonatkozó bontásban, ha az  egyes 
kapacitásbefogadással érintett részelemek megvalósulása és az egészének tervezett finanszírozása időben eltér,
e) az ellátandó feladatra vonatkozó várható éves bevételeket és kiadásokat, valamint
f ) a  tervezett kapacitásbővítés révén az  egészségügyi szolgáltató egészére gyakorolt hatások bemutatását, 
tekintettel a  más szervezeti egységeknél megjelenő többletköltségekre, illetve a  más egységeknél elérhető 
megtakarításokra, méretgazdaságossági szempontokra.”

52. §  Az Eftv. Vhr. 12/C. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  12.  § (3a)  bekezdése szerinti kérelmek elbírálása során a  12.  § (1)–(3) és (4)–(6)  bekezdésében, a  12/A. és 
a  12/B.  §-ban, valamint az  e  §-ban foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy pályázó alatt kérelmezőt, 
pályázat alatt pedig kérelmet kell érteni.”
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53. §  Az Eftv. Vhr. 13–15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13.  § (1) A  12.  § alapján előzetesen be nem fogadott többletkapacitás befogadására a  (2)–(6)  bekezdés és 
a 14–15/A. § alapján lefolytatott eljárás során kerülhet sor.
(2) A  többletkapacitás befogadása iránti kérelmet az  egészségügyi szolgáltató fenntartója – egészségügyi 
felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója esetén a  felsőoktatási intézmény vezetője – nyújthatja 
be az  OEP-hez. Ha a  fenntartó nem azonos az  egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel, a  kérelemhez 
az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv ellenjegyzése is szükséges.
(3) A  kérelmet két nyomtatott és aláírt példányban, valamint egy elektronikus példányban kell az  OEP-hez 
benyújtani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az  egészségügyi szolgáltató érvényes működési engedélyét, és ha a  kérelem tárgyát képező egészségügyi 
tevékenységre még nem terjed ki a működési engedélye, akkor az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartója által 
jóváhagyott nyilatkozatát arról, hogy a többletkapacitás befogadását követő 15 napon belül benyújtja a működési 
engedély módosítása iránti kérelmet az egészségügyi államigazgatási szervhez,
b) a befogadás szükségességének részletes szakmai indoklását,
c) a  befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a  szolgáltatás éves felvállalt 
mennyiségét, a szükséges teljesítményvolument, és
d) az Egészségügyi Szakmai Kollégium szakmailag érintett tagozatának véleményét.
(5) Ha a  kérelem nem felel meg a  (3) és a  (4)  bekezdésben foglalt követelményeknek, az  OEP a  kérelem 
beérkezésétől számított 8 napon belül – legfeljebb 30 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Ha 
a kérelmező a hiánypótlást elmulasztja, a kérelmet az OEP – érdemi elbírálás nélkül – elutasítja.
(6) A kérelmek elbírálását az OEP készíti elő, és ennek részeként összefoglalót készít a befogadás évenkénti pénzügyi 
kihatásáról kérelmenként és a támogatott kérelmek összessége tekintetében.
(7) Ha a  kérelem jogszabályban meghatározott rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátások súlyozási szorzójának 3,8 
vagy 6,6 mértékre történő emelésére, illetve pszichiátriai és addiktológiai gyermek és felnőtt rehabilitációs ellátás 
befogadására irányul, az OEP – a (6) bekezdés szerinti előkészítés keretében – megkeresi az OTH-t a jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállásának megállapítása érdekében.
(8) Az  OEP a  beérkezett kérelmeket véleményezi és azokat a  véleményével, az  Egészségügyi Szakmai Kollégium 
érintett tagozatának a véleményével, valamint a (6) bekezdés alapján készített összefoglalóval, továbbá az OTH által 
a (7) bekezdés szerinti megkeresésre adott állásfoglalással együtt – a TBB soron következő ülését megelőző 5 napon 
belül – megküldi a TBB tagjainak.
14. § (1) A TBB minden év áprilisában és szeptemberében ülésezik, további üléseket szükség szerint tarthat.
(2) A  TBB létszáma 8 fő, amelyből 3 főt az  egészségügyért felelős miniszter, 1 főt az  államháztartásért felelős 
miniszter, 2 főt az OEP főigazgatója, 1 főt az országos tisztifőorvos és 1 főt a GYEMSZI főigazgatója jelöl ki. A TBB 
elnökét – a tagok közül – az OEP főigazgatója jelöli ki.
(3) A TBB tagjainak megbízatása a kijelöléssel jön létre. A megbízás visszavonásig szól.
(4) A  TBB határozatképességéhez legalább 5 tag jelenléte szükséges. A  TBB ülésén tanácskozási joggal részt 
vehetnek a  járóbeteg-szakellátást, valamint fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak a  TBB 
elnöke által meghívott szakmai érdekképviseleti szervezeteit képviselő személyek, továbbá előterjesztőként az OEP 
adott témáért felelős munkatársa.
(5) A  TBB döntését tagjai többségének szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az  elnök szavazata dönt. 
A  TBB tagja különvéleményt fogalmazhat meg. Az  ülésen a  döntésről és a  megfogalmazott különvéleményről 
jegyzőkönyv készül.
(6) A  TBB működéséhez szükséges feltételeket az  OEP biztosítja. A  TBB ülését úgy kell összehívni, hogy 
a megtárgyalandó anyagokat a TBB tagjai az ülést megelőzően legalább 5 nappal megismerhessék.
15.  § (1) A  TBB az  üléséig beérkezett hiánytalan kérelmek alapján – a  (2)–(5)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – javaslatot (a továbbiakban: befogadási javaslat) tesz az egészségügyért felelős miniszternek 
a többletkapacitás befogadására.
(2) A TBB a befogadási javaslatának elkészítése során
a) álláspontja kialakításánál előnyben részesíti az objektív ellátási szükségletek kielégítésére irányuló kérelmet;
b) figyelembe veszi
ba) az  egészségügyi szolgáltatót érintő korábban befogadott és a  kérelem benyújtásakor lekötött 
többletkapacitásokat,
bb) az egy kapacitásegységre jutó lakosságszám adatokat,
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bc) a kérelemmel érintett szakmák kapacitásainak kihasználtságára vonatkozó adatokat,
bd) a kapacitás szükséglet-alapú tervezésének meglétét,
be) a vonatkozó egyéb szakmai szabályoknak való megfelelést,
bf ) a finanszírozás várható összegét,
bg) a 13. § (6) bekezdése alapján készített összefoglalót.
(3) A  befogadási javaslat elkészítése során előnyben kell részesíteni az  olyan kérelmet, melynek eredményeként 
az egészségügyi szolgáltató
a) országos, illetve regionális ellátási területtel működik,
b) magasabb progresszivitású egészségügyi ellátást nyújt,
c) a korábban finanszírozott szolgáltatásokhoz képest költséghatékonyabb megoldást nyújt,
d) az  ellátott terület népegészségügyi mutatóihoz szakmai összetételében a  meglévőnél jobban igazodó 
szolgáltatást végez, vagy
e) segíti az egészségügyi rendszerhez való hozzáférési esélyek kiegyenlítését.
(4) A befogadási javaslat elkészítése során figyelembe kell venni, hogy a befogadásra kerülő kapacitás várható éves 
teljesítményének finanszírozott összege nem haladhatja meg a  központi költségvetésről szóló törvényben erre 
a célra rendelkezésre álló források összegét.
(5) A befogadási javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az egészségügyért felelős miniszter által a 11/D. § 
alapján kiadott és érvényes szakmai prioritásokat.
(6) A befogadási javaslatnak tartalmaznia kell
a) a többletkapacitás-befogadásra javasolt egészségügyi szolgáltatók nevét,
b) a befogadásra javasolt többletkapacitás megjelölését,
c) a többletkapacitás-befogadás forrásigényét,
d) a finanszírozás javasolt kezdési időpontját.
(7) A  TBB a  befogadási javaslatában csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátások esetében 
javasolhatja a  szorzó emelkedését, illetve befogadását, amelyek – az  OTH állásfoglalása szerint – megfelelnek 
a  jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, vagy ennek hiányában a  szakmai minimumfeltételekről 
szóló rendeletben meghatározott feltételeknek.”

54. §  Az Eftv. Vhr. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § (1) A befogadási javaslat kézhezvételét követő 10 napon belül az egészségügyért felelős miniszter megkéri 
a befogadáshoz az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulását. Az államháztartásért felelős miniszter 
a megküldött befogadási javaslat kézhezvételét követő 15 napon belül értesíti az egészségügyért felelős minisztert 
a  befogadáshoz való hozzájárulásáról, illetve annak elutasításáról és az  elutasítás indoklásáról. Az  egészségügyért 
felelős miniszter döntése akkor érvényes, ha ahhoz az államháztartásért felelős miniszter előzetesen hozzájárult.
(2) Az egészségügyért felelős miniszter a befogadási javaslatról az államháztartásért felelős miniszter értesítésének 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, az  éves pénzügyi kihatások és a  rendelkezésre álló források 
figyelembevételével dönt. Az  egészségügyért felelős miniszter a  döntéséről – annak meghozatalától számított  
5 napon belül – tájékoztatja a TBB-t és az OEP-et.
(3) Az  OEP főigazgatója a  befogadott többletkapacitásokról a  döntésről való tudomásszerzéstől számított  
5 napon belül az OEP honlapján közleményt ad ki és egyidejűleg tájékoztatja az OTH-t. A közlemény egészségügyi 
szolgáltatónként tartalmazza a  befogadott többletkapacitás megjelölését, mértékét, valamint a  finanszírozási 
szerződés megkötésének tervezett időpontját és időtartamát.
(4) A befogadott többletkapacitásra a finanszírozási szerződéskötési jogosultság hatályát veszti, ha az egészségügyi 
szolgáltató a  közlemény közzétételét vagy a  közleményben meghatározott befogadási időpontot követően egy 
éven belül nem kezdeményezi a finanszírozási szerződés megkötését.”

55. §  Az Eftv. Vhr. „Az 1. § (1b) bekezdése szerinti többletkapacitás befogadása” alcíme helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„Kapacitások visszavonása
15/B.  § (1) Az  OTH a  következő szempontokat veszi figyelembe a  Tv. 11/B.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
döntéshez:
a) a  befogadott kapacitás révén a  szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetősége – az  ellátási terület megállapítását 
követően – nem változik vagy javul,
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b) a  befogadott kapacitást ellátó szolgáltatónál a  tárgyi-személyi feltételek kedvezőbbek, mint annál 
a szolgáltatónál, amelytől a kapacitás visszavonására kerül sor,
c) a  befogadott kapacitást végző szolgáltató által nyújtott szakmák köre, beavatkozások jellege, progresszivitási 
szintje és így a szolgáltatás minősége magasabb szintű.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megállapítása érdekében az OTH szükség esetén helyszíni ellenőrzést végezhet.
(3) A  Tv. 11/B.  § (3)  bekezdése szerinti esetben a  kapacitás visszavonás teljesítése érdekében az  OEP 
a  többletkapacitás-befogadási eljárás során, a  TBB felé történő javaslattételt megelőzően megkeresi az  OTH-t. 
Az  OEP a  megkeresésében megjelölheti azt az  egészségügyi szolgáltatót, amely kapacitásának a  visszavonását 
javasolja.
(4) Ha az  OTH – a  (3)  bekezdés szerinti megkeresés alapján – megállapítja, hogy rendelkezésre áll az  adott 
többletkapacitás befogadásához szükséges tartalék- vagy egyéb kapacitás, erről tájékoztatja az OEP-et.
(5) Ha az  OTH – a  (3)  bekezdés szerinti megkeresés alapján – megállapítja, hogy nem áll rendelkezésre az  adott 
többletkapacitás befogadásához szükséges tartalék- vagy egyéb kapacitás és a  Tv. 11/B.  § (3)  bekezdése szerinti 
visszavonás indokolt, az OTH rendelkezik a kapacitás visszavonásáról.
(6) Az  OTH a  döntés meghozatalától számított 5 napon belül tájékoztatja az  OEP-et a  kapacitásnak a  Tv. 
11/B.  § (1) és (3)  bekezdése szerinti visszavonásáról. Az  OEP gondoskodik az  egészségügyi szolgáltató 
finanszírozási szerződésének az  OTH döntése miatt szükséges módosításáról vagy felmondásáról, azzal, hogy 
a szerződésmódosítás hatálybalépésének vagy megszűnésének időpontja megegyezik a kapacitás visszavonásáról 
szóló határozat hatálybalépésének időpontjával.
(7) Ha a  Tv. 11/B.  § (1) vagy (3)  bekezdése alapján hozott határozat olyan kapacitás visszavonásáról rendelkezik, 
amelyhez kapcsolódó ellátás elszámolására az  egészségügyért felelős miniszter rendeletében megnevezett 
egészségügyi szolgáltatók jogosultak, a  finanszírozási szerződés (6)  bekezdés szerinti módosulását, illetve 
megszűnését követően végzett ellátások elszámolására az érintett szolgáltató nem jogosult.
15/C. § (1) Az OTH
a) az év negyedik negyedévében a 13. § (7) bekezdése szerinti rehabilitációs ellátásokat végző osztályra kiterjedően,
b) a  szolgáltatónál lekötött fekvőbeteg-szakellátási kapacitás szakmai összetételének rehabilitációs ellátást érintő, 
legalább 15 ágyszámmal történő módosítása esetén a szerződésmódosítást megelőzően,
c) az orvosok létszámadatai vonatkozásában a finanszírozási szerződés adatai alapján negyedévente
ellenőrzést végez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéshez szükséges adatokat az OEP az OTH megkeresésére az OTH rendelkezésére 
bocsátja.
(3) Ha az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a  szolgáltató nem felel meg a  jogszabályban 
meghatározott szakmai feltételeknek és ezért a  tevékenységének finanszírozásra alacsonyabb súlyozási szorzóval 
kerülhet sor, az OTH az érintett kapacitás visszavonásáról dönt és megállapítja az új, alacsonyabb súlyozási szorzóval 
számított kapacitást vagy a kapacitás visszavonását.”

56. § (1) Az Eftv. Vhr. 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a 6. melléklet 1. pontja szerint módosul.
 (3) Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a 6. melléklet 2–5. pontja szerint módosul.

57. § (1) Az Eftv. Vhr.
a) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „a 2012. december 31-én” szövegrész helyébe az „a 2014. január 1-jén” 

szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében az „Az (1)–(1b) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Az (1), (1a) és (1c) bekezdésben” 

szöveg,
c) 1/A.  § (1)  bekezdésében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a  továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe 

az „OTH” szöveg,
d) 1/A. § (2) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe 

az „OEP-et” szöveg,
e) 5/B.  § (7)  bekezdésében az  „A Tv. 11.  § (3)  bekezdése szerinti nyilvántartásban” szövegrész helyébe az  

„A Tv. 11/A. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásban” szöveg,
f ) 5/B.  § (7)  bekezdés d)  pontjában az  „a Tv. 11.  § (1)  bekezdése szerinti esetben” szövegrész helyébe az  

„a Tv. 11/A. § (2) bekezdése szerinti esetben” szöveg,
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g) 5/B. § (8), (9) és (10) bekezdésében, valamint 12/C. § (2) és (6a) bekezdésében az „a Tv. 11. § (3) bekezdése” 
szövegrész helyébe az „a Tv. 11/A. § (4) bekezdése” szöveg,

h) 8. § (9a) bekezdés i) pontjában az „a Tv. 7. § (1)–(4) és (6) bekezdésébe” szövegrész helyébe az „a Tv. 7. § (1), (3) 
és (4) bekezdésébe” szöveg,

i) 8. § (14) bekezdésében a „többletforrás igénynek” szövegrész helyébe a „többletforrás-igénynek” szöveg,
j) 8. § (16) bekezdésében a „15. § (12) bekezdésében” szövegrészek helyébe a „15/A. § (1) bekezdésében” szöveg,
k) 12/A.  § (1)  bekezdésében az „A Tv. 11.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe az „A Tv. 11/A.  § (2)  bekezdése” 

szöveg,
l) 12/B.  § (1)  bekezdésében az „A Tv. 11.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe az „A Tv. 11/A.  § (3)  bekezdése” 

szöveg,
m) 2. számú mellékletében a „B) Krónikus fekvőbeteg-szakellátás” szövegrész helyébe a „B) Krónikus fekvőbeteg-

szakellátás, rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás, ápolás és hospice ellátás” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az Eftv. Vhr.
a) 1.  § (1)  bekezdés g) és h)  pontjában a „ , de adott egészségügyi szolgáltatónál az  érvényes finanszírozási 

szerződése alapján nem finanszírozott” szövegrész,
b) 1. § (1b) bekezdése,
c) 4/B. § (2), (2b) és (3) bekezdése,
d) 8. § (3) bekezdésében az „Az átcsoportosítás engedélyezése során az OTH helyszíni szemlét tart.” szövegrész,
e) 8.  § (11)  bekezdésében a „ , valamint – ha szükséges – az  egészségügyi szolgáltató módosítandó ellátási 

területét” szövegrész,
f ) 15/A. §-át megelőzően az „Egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárás” címsor.

9. A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó 
eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről,  
továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

58. §  A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, 
statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

10. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati 
készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai 
vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól 
szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

59. §  Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az  emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai 
vizsgálata, valamint az  emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök 
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 19. §-a a következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vizsgálati terv nem lényeges módosítását a kérelmező bejelenti az engedélyezőnek.”

11. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló  
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

60. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Fr.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  szakképzésbe az  adott képzésre akkreditációval nem rendelkező 
egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott jelölt is bekapcsolódhat, ha az  egészségügyi szolgáltató 
megállapodást köt a képzés teljes időtartamára a képzés lebonyolítására egy akkreditált egészségügyi szolgáltatóval 
és biztosítja, hogy a jelölt a képzését az akkreditált egészségügyi szolgáltatónál tölthesse.”
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61. §  Az Fr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatott szakképzés során a szakképesítés megszerzéséhez nyújtott állami támogatás biztosítására
a) rezidens képzésben résztvevőkre tekintettel az egészségügyi szolgáltató által a 11. §-ban foglaltak szerint történő 
támogatás igénylés alapján,
b) központi gyakornoki képzés esetében – a  6.  §-ban foglaltak szerint – központilag odaítélt támogatási keret 
alapján
kerül sor.”

62. §  Az Fr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakpszichológus képzésben résztvevő rezidens és központi gyakornok szakképzésének képzési költségéhez 
nyújtott állami támogatás a  képzés első két évében az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatás, a  képzés 
fennmaradó időtartamára a képzési normatíva összege.”

63. § (1) Az Fr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  (1a)  bekezdésben foglalt kivétellel a  támogatott szakképzésben részt vevő rezidensek után a  szakképzés 
normatív költségének megtérítésére irányuló támogatás igényelhető, amelynek biztosítására azon felsőoktatási 
intézmény részére kerül sor, amellyel a rezidens a támogatott képzésben történő részvételről a 16. § (1) bekezdése 
alapján megállapodást köt.”

 (2) Az Fr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  12.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti esetben a  felsőoktatási intézmény részére biztosítható támogatás 
a képzési normatíva összege.”

 (3) Az Fr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  10.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak szerint meghatározott hiányszakmában szakképzést teljesítő 
rezidens foglalkoztatása esetén a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 50%-ának megfelelő összegű, a szakképzés 
teljes időtartamára szóló támogatás igényelhető, melyet a  munkáltató a  rezidens számára az  őt törvény alapján 
megillető munkabérén felül havonta köteles megfizetni.”

64. §  Az Fr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  10.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak szerint meghatározott hiányszakmában szakképzést teljesítő 
központi gyakornok után a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 50%-ának megfelelő összegű, a szakképzés teljes 
időtartamára szóló támogatás biztosítására kerül sor, amelyet a  munkáltató felsőoktatási intézmény a  központi 
gyakornok számára az őt jogszabály alapján megillető munkabérén felül havonta köteles megfizetni.”

65. §  Az Fr. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  jelölt a  szakképzését az  (1)  bekezdés alapján a  munkáltatójától eltérő helyen tölti, a  jelöltet fogadó 
munkáltató a képzésben történő részvétel biztosításáért további díjazást a jelölttől, valamint a munkáltatójától nem 
kérhet.”

66. §  Az Fr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az egészségügyi humán erőforrás területi és 
szakma szerinti megoszlására figyelemmel, valamint a megelőző évben benyújtott jelentkezések száma és szakma 
szerinti megoszlása alapján meghatározza és minden év december 15-éig a 22. § szerinti szerv honlapján közzéteszi 
a következő évre vonatkozóan
a) egyetemi régiókra lebontva
aa) a rezidensi keretszámokat,
ab) a 13. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a központi gyakornoki képzés keretszámait a 2. § (4) bekezdés 
a) és b) pontja szerinti bontásban és
ac) a költségtérítéses képzés keretszámait, valamint
b) megyénkénti bontásban a hiányszakmák körét.”
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67. § (1) Az Fr. 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a támogatás-igénylési nyilatkozat tartalmazza)
„b) a  támogatást igénylő egészségügyi szolgáltató szakképző hellyé minősítését igazoló okiratot, vagy a  2.  § 
(1a)  bekezdése szerinti esetben a  támogatást igénylő egészségügyi szolgáltatóval a  képzés lebonyolítására 
megállapodást kötött, akkreditált egészségügyi szolgáltatónak a szakképző hellyé minősítését igazoló okiratot,”

 (2) Az Fr. 11. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a támogatás-igénylési nyilatkozat tartalmazza)
„e) nyilatkozatot arra nézve, hogy az igényelt szakképzési hely tekintetében legalább az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütev.) 11/A.  § (9)  bekezdése 
szerinti illetmény vagy bér pénzügyi fedezete a támogatást igénylő egészségügyi szolgáltató rendelkezésére áll, és 
kötelezettségvállalást arra nézve, hogy azt a jelölt részére a szakképzés teljes időtartamára megfizeti,”

 (3) Az Fr. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  e  rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a  10.  § (1)  bekezdés a)  pontjában szereplő 
keretszámok erejéig a támogatás-igénylést a 22. § szerinti szerv vezetője jóváhagyja és erről
a) az igénylő egészségügyi szolgáltatót,
b) azon felsőoktatási intézményt, amellyel a jelölt a támogatott képzésben történő részvételről a 16. § (1) bekezdése 
alapján megállapodást köt (a továbbiakban: illetékes felsőoktatási intézmény) és
c) a jelöltet
postai úton és – ha az elektronikus úton történő értesítéshez hozzájárult – elektronikus úton értesíti.”

68. §  Az Fr. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az átcsoportosítási kérelmek elbírálása a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szempontok alapján történik, azzal, 
hogy a döntés meghozatalánál előnyben kell részesíteni azokat az igényeket,
a) amelyek benyújtására a szakképesítéssel még nem rendelkező személyekre vonatkozóan került sor,
b) ahol az  egészségügyi szolgáltatató igazoltan egy évnél tovább nem tudta az  adott állást vagy munkakört 
betölteni,
c) ahol az  egészségügyi szolgáltatónál a  támogatott jelölt alkalmazásával válik lehetővé egyes állami 
kötelezettségvállalásból adódó feladatok teljesítése,
d) ahol az  egészségügyi szolgáltató az  adott jelölt alkalmazásával közelíti meg vagy éri el az  adott szakma 
vonatkozásában az orvos-beteg arány országos átlagát.”

69. §  Az Fr. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  jelölt által elsőként meghatározott szakképesítés jogszabályban meghatározott szakképzési idejéből 
az  első alkalommal történő szakváltáskor rövidebb idő lenne hátra, mint a  szakváltást követően választott 
szak szakképzési ideje, a  jelölt a  szakváltást követően a  választott szak miniszteri rendeletben meghatározott 
időtartamában jogosult az e rendelet szerinti támogatásokra, azzal, hogy a korábban e rendelet szerint igénybe vett 
támogatások időtartamával csökken az igénybe vehető támogatás időtartama.”

70. § (1) Az Fr. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szakképzés teljesítése
a) a  doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a  doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 
kormányrendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
b) szülés,
c) baleset, tartós betegség,
d) 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása, vagy
e) rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a  sorkatonai szolgálat és a  polgári szolgálat teljesítése, 
valamint a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományban szolgálatot teljesítő katona beleegyezése 
nélkül történő vezénylésének
teljes időtartamára megszakítható, amely időszak alatt a támogatott jelölt után járó támogatás folyósítása szünetel.”

 (2) Az Fr. 15. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  támogatott jelölt a  szakképzés szüneteltetését, valamint a  szakképzés folytatásának szándékát írásban 
köteles jelezni a munkáltatója, valamint a 22. § szerinti szerv részére. A szakképzés folytatásának kezdő időpontja 
– a  hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományban szolgálatot teljesítő katona kivételével – 
a bejelentéstől számított 3 hónapnál korábbi időpontban nem határozható meg.”
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71. §  Az Fr. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A felsőoktatási intézmény rezidensek esetében a szakképzés kezdő időpontjaként a szakképzési megállapodás 
megkötését megelőző időpontot is meghatározhat, amely azonban nem lehet korábbi, mint a támogatás-igénylés 
jóváhagyásának dátuma. A szakképzési megállapodás megkötését megelőző időpont meghatározásának feltétele, 
hogy a  meghatározott időpont, valamint a  szakképzési megállapodás megkötése között a  rezidens megszakítás 
nélkül a  képzési programjának megfelelő gyakorlatot teljesített, amely gyakorlatot a  felsőoktatási intézmény 
a rezidens képzésének teljesítésébe miniszteri rendelet alapján utólagosan beszámítja.”

72. § (1) Az Fr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a támogatással érintett szakképesítés megszerzését megelőzően a támogatott jelölt
a) a szakképzéshez kapcsolódó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát megszünteti, és az ezt követő 3 hónapon belül 
nem nyújt be egészségügyi szolgáltató váltásra irányuló kérelmet,
b) a felsőoktatási intézménnyel megkötött szakképzési megállapodását felmondja,
c) munkáltatója és az illetékes felsőoktatási intézmény egyike sem ad tájékoztatást az Eütv. 116/A. § (6) bekezdése 
alapján egybefüggően legalább hat hónap időtartam tekintetében a  jelölt teljesítéséről és a  támogatott jelölt 
a szakképzés szüneteltetését nem jelezte a 22. § szerinti szerv részére, vagy
d) külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítvány kiállítását kérte és ezzel egyidejűleg nem tájékoztatta 
a  szakképzés szüneteléséről a  22.  § szerinti szervet, vagy nem tett arra vonatkozó írásos nyilatkozatot, hogy 
a szakképzését a külföldi munkavállalással egyidőben folytatja,
a szakképzésére tekintettel folyósított, az 5. § (1) és (3) bekezdése vagy a 6. § (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint 
(2) bekezdése szerinti támogatások visszafizetésére köteles.”

 (2) Az Fr. 18. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a 22. § szerinti szerv a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását észleli – a visszafizetési 
kötelezettségről szóló tájékoztatás és a  visszafizetendő támogatási összeg egyidejű megjelölése mellett – 
előzetesen felszólítja a  támogatott jelöltet, hogy nyilatkozzon a  támogatott szakképzés megszüntetésére irányuló 
szándékáról, egyidejűleg a  felszólítás megtételéről tájékoztatja a  munkáltatót, valamint az  illetékes felsőoktatási 
intézményt. Ha a  támogatott jelölt a  támogatott szakképzés megszüntetéséről nyilatkozik vagy a  22.  § szerinti 
szerv által meghatározott határidőben nem nyilatkozik, a  22.  § szerinti szerv intézkedik a  folyósított támogatások 
visszafizetése érdekében.
(5) Ha a  támogatott jelölt a  (4)  bekezdés alapján arról nyilatkozik, hogy a  (2) vagy a  (3)  bekezdése szerinti 
körülmények ellenére a  szakorvos képzését tovább folytatja, azonban az  Eütv. 116/A.  § (5)  bekezdése szerinti 
nyilvántartásban a  nyilatkozat megtételétől számított hat hónap elteltével nem kerül sor a  támogatott jelölt 
teljesítésével kapcsolatos adat rögzítésére, a 22. § szerinti szerv intézkedik a folyósított támogatások visszafizetése 
érdekében.”

73. § (1) Az Fr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alapján a szakképzésüket e rendeletben foglaltak szerint befejezők a törzsképzésük fennmaradó 
ideje alatt központi gyakornokként, a szakgyakorlati idejük alatt
a) – a b) pontban foglalt kivétellel – rezidensként,
b) ha háziorvostan szakképzésben vesznek részt, központi gyakornokként
vesznek részt a szakképzésben.”

 (2) Az Fr. 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti személyek a szakgyakorlati idejük megkezdésének évére meghatározott keretszámokon 
belül valamennyi, e  rendelet szerinti támogatásra jogosultak az  erre irányuló, e  rendeletben meghatározott 
támogatás-igénylési nyilatkozat benyújtásával.”

 (3) Az Fr. 25. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 520/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 18.  § (3) és (4)  bekezdésében foglaltakat a  támogatott 
szakképzésüket a Módr. hatályba lépését követően megkezdőkre kell alkalmazni.”

74. §  Az Fr.
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „munkavégzésre irányuló jogviszonyban” szövegrész helyébe az 

„– az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével – foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban” szöveg,
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b) 2. § (7) bekezdésében az „a 14. § (2) és (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 14. § (2)–(3) bekezdésében” 
szöveg,

c) 6.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „miniszter az  egészségpolitika által meghatározott célok 
megvalósítása érdekében a  központi gyakornokok képzéséhez támogatást nyújt, melynek keretében 
a  központi gyakornok szakképzésének teljes időtartamára kifizetésre kerül (kerülnek)” szövegrész helyébe 
a „központi gyakornokok képzésének támogatására a  felsőoktatási intézmények részére a  szakképzés teljes 
időtartamára a következő támogatások kifizetésére kerül sor” szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében a „Tanácshoz” szövegrész helyébe a „22. § szerinti szervhez” szöveg,
e) 15.  § (1)  bekezdésében az  „egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi  

LXXXIV. törvény” szövegrész helyébe az „Eütev.” szöveg és
f ) 16.  § (1)  bekezdésében a „szakképzés kezdő időpontja” szövegrész helyébe a „szakképzés kezdő időpontja  

– az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg
lép.

75. §  Hatályát veszti az Fr.
a) 10. § (2) bekezdése,
b) 11. § (3) bekezdésében az „ , amely haladéktalanul továbbítja azt a Tanács részére” szövegrész,
c) 11. § (5) és (6) bekezdése,
d) 12. § (1) bekezdésében az „a Tanács javaslatára,” szövegrész,
e) 12. § (2) bekezdés c) pontja,
f ) 12. § (4) bekezdése,
g) 13.  § (4)  bekezdésében az  „ , amelyben az  adott állásra támogatást elnyert egészségügyi szolgáltató 

képviseletét biztosítani kell” szövegrész,
h) 16. § (2) bekezdésében az „a képzés során mentori tevékenységet lát el,” szövegrész és
i) 25. § (1) bekezdésében az „a törzsképzésük befejezését követően” szövegrész.

12. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

76. § (1) Az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a  népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 
valamint a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: ÁNTSZ Vhr.) 12. § (3) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:
[a kormány egészségügyi államigazgatási szervként az oth-t jelöli ki
az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi XlvII.  törvény 
(a továbbiakban: eüak.)]
„cd) 19/B. §-a”
(szerinti feladatok ellátására.)

 (2) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kormány egészségügyi államigazgatási szervként az oth-t jelöli ki
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XcvIII. törvény)
„cb) 18/A. § (4a) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

 (3) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (4) bekezdés c) pontja a következő cc)–cd) alponttal egészül ki:
(a kormány egészségügyi államigazgatási szervként az oth-t jelöli ki
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XcvIII. törvény)
„cc) 41. § (2)–(4) bekezdése,
cd) II. Része,”
(szerinti feladatok ellátására.)



89094 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

 (4) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kormány egészségügyi államigazgatási szervként az oth-t jelöli ki)
„h) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
ha) 1/A. § (3)–(5) bekezdése,
hb) 1/I. § (8) bekezdése,
hc) 1/J. § (3) bekezdése,
hd) 2. § (7) és (8) bekezdése,
he) 2/E. § (2) és (10) bekezdése,
hf ) 2/F. § (2) és (3) bekezdése,
hg) 4. § (2)–(4) bekezdése,
hh) 5. § (2), (3) és (5) bekezdése,
hi) 5/A. § (1), (7), (8a), (10) és (11) bekezdése,
hj) 5/B. § (1), (4) és (5) bekezdése,
hk) 7. § (7) és (11) bekezdése,
hl) 10. § (2) bekezdése,
hm) 11/A. § (4) bekezdése,
hn) 11/B. § (1)–(3) bekezdése,
ho) 14. § (14) és (16) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

 (5) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki
az eüak.)
„bb) 15. § (1)–(3a) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

77. §  Az ÁNTSZ Vhr. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.§ A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki az Eüak.
a) 5. § (3) bekezdése,
b) 15. § (1)–(3b) bekezdése,
c) 20. § (3a) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.”

78. §  Az ÁNTSZ Vhr. 22. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(egészségügyi államigazgatási szervként a kormány az eüak.)
„a) 15.  § (1)–(3a) és (7)  bekezdésének alkalmazásában az  érintett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye vagy 
a megbetegedés helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet,”
(jelöli ki.)

79. §  Hatályát veszti az ÁNTSZ Vhr.
a) 10. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontjában a „ , gyógyszerügyi” szövegrész,
b) 12. § (4) bekezdés a) pont ae) alpontja.

13. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről,  
valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló  
364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

80. §  Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a  háziorvosi és 
a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében 
a „2013.” szövegrész helyébe a „2014.” szöveg lép.
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14. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) 
Korm. rendelet módosítása

81. §  Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Int.r.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Rh-negatív vércsoportú várandós nő esetében az egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy – a szülés 
várható megindulása előtt – a várandós nő részére a szükséges anti-D ellenanyag vényre történő felírása és kiváltása 
megtörténjen. A felelős személy a szülési eseményt követően a vérmintákat eljuttatja a véradó állomásra.”

82. §  Az Int.r. 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A szülés befejezését követő 3 órán keresztül az anya és az újszülött felügyeletét a felelős személynek kell ellátnia. 
A felelős személy vagy a helyettes felelős személy a szülést követő naptól számított három napon keresztül az anya 
és az újszülött állapotát naponta ellenőrzi, az első és a harmadik napon személyes ellenőrzés keretében.
(4) Ha a  (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során azonnali ellátást igénylő rendellenességet észlelnek, akkor az anya, 
illetve az  újszülött háttérkórházba vagy a  8.  § (3)  bekezdése szerinti fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő azonnali 
szállítását kell javasolni, egyéb eltérés észlelése esetén az általános beutalási rend szerint kell eljárni.”

83. §  Az Int.r. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szülést követő 72 óra elteltével a  felelős személy és a  gyermekgyógyász két példányban elkészíti 
a  (2)  bekezdésben meghatározott, az  intézeten kívül született újszülöttről szóló vizsgálati lapot, a  felelős személy 
pedig kitölti a 6. melléklet szerinti, az intézeten kívüli szülésről szóló összefoglalót.”

84. §  Az Int.r. 8. § (1) bekezdésében az „ügyeletvezető” szövegrész helyébe az „ügyeletes” szöveg lép.

85. §  Hatályát veszti az Int.r.
a) 3. § (2) bekezdésében az „ , a 2. § (4) bekezdése szerinti gyermekgyógyásznak két évnél nem régebbi csecsemő és 
újszülött újraélesztési tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal” szövegrész,
b) 10. § (2) bekezdése,
c) 6. mellékletében a
„.........................................................
Gyermekgyógyász aláírása
P. H.”
szövegrész.

15. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 
216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

86. §  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.)  
Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében az „ellenőrzi” szövegrész helyébe az „ellenőrizheti” szöveg lép.

16. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

87. §  A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kábítószer Vhr.) 2. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(e rendelet hatálya kiterjed)
„g) az új pszichoaktív anyagok C) jegyzékéről törölt azon anyagokra, amelyek a D) jegyzéken szerepelnek.”

88. §  A Kábítószer Vhr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Díszítő mák és kannabisz növény exportját, importját, transzferét végző, a  tisztítatlan mákszalma-
maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint ipari mákszalmát 
tároló, továbbá új pszichoaktív anyagot, valamint a D) jegyzéken szereplő anyagot ipari célra használó, exportáló, 



89096 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

importáló, transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezet a  tevékenység megkezdése előtt harminc 
nappal köteles a  tevékenységet a  tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével és a  kábítószerért 
felelős személy megnevezésével az  EEKH-nak bejelenteni. A  bejelentésben meg kell jelölni a  cégjegyzékszámot 
vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.”

89. § (1) A Kábítószer Vhr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A díszítő mák és a kannabisz növény, valamint az új pszichoaktív anyagok és a D) jegyzéken szereplő anyagok 
vonatkozásában eseti exportengedély és eseti importengedély a  3.  § (5)  bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt 
követően kérelmezhető az EEKH-tól.”

 (2) A Kábítószer Vhr. 4. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal, valamint a  D) jegyzéken szereplő 
anyagokkal kutatást csak e  tevékenység folytatására jogosító tevékenységi engedéllyel vagy egy adott vizsgálatra 
szóló eseti kutatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet folytathat.
(7) A  P1 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok, valamint az  új pszichoaktív anyagok és a  D) jegyzéken szereplő 
anyagok felhasználása csak kutatási vagy ipari célra engedélyezhető, ide nem értve a  Gytv. 25.  § (2)  bekezdése 
szerinti eseteket.”

90. §  A Kábítószer Vhr. 27. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az oac a kockázatértékelés eredményére figyelemmel kezdeményezi a miniszternél)
„c) az anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékéről történő törlését és az 1. melléklet D) jegyzékére történő áthelyezését.”

91. §  A Kábítószer Vhr. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  e  rendelet szerint az  EEKH hatáskörébe tartozó eljárásokban – ahol e  rendelet eltérően nem rendelkezik  – 
a  döntést a  kérelemnek az  EEKH-hoz történő megérkezését követő naptól, hivatalbóli eljárás esetén az  első 
eljárási cselekmény elvégzésének napjától számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés 
közléséről.”

92. §  A Kábítószer Vhr. a következő 37. §-sal egészül ki:
„37.  § Ez  a  rendelet az  5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 
2013/496/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

93. §  A Kábítószer Vhr. 25. § (1) és (2) bekezdésében a „tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került” szövegrész 
helyébe a „büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 569. §-a szerinti eljárás alá vont” szöveg lép.

94. §  A Kábítószer Vhr. 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

95. §  Hatályát veszti a Kábítószer Vhr. 4. § (1) bekezdésében a „valamint új pszichoaktív anyagok,” szövegrész.

17. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló  
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

96. §  Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.)  
Korm. rendelet (a  továbbiakban: OBDK Vhr.) 2.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § 
a következő  (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  OBDK hivatalból jár el, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, vagy olyan intézkedés, illetve mulasztás, 
amely súlyos vagy az ellátottak nagyobb csoportját érintő betegjogi jogsérelmet okozhat, illetve az egészségügyi 
szolgáltatások hozzáférésével, az ellátásszervezéssel, a beutalási renddel, a betegtájékoztatással kapcsolatos.
(3) Ha az ügy nem tartozik az OBDK hatáskörébe, erről a panaszost értesíteni kell. Az értesítés tartalmazza az ügyben 
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezését is.
(4) Az OBDK – a (2) bekezdés szerinti esetekben – az irányító szerve felkérése alapján is indíthat vizsgálatot.
(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti eljárás esetén az OBDK
a) tájékoztatást kérhet az  egészségügyi szolgáltató vezetőjétől, a  fenntartótól, illetve az  egészségügyi 
államigazgatási szervtől,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 89097

b) javaslatot tehet az  egészségügyi szolgáltató, a  fenntartó, illetve az  egészségügyi államigazgatási szerv részére 
intézkedés megtételére,
c) javaslatot tehet az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára vonatkozóan,
d) az  egészségügyi szolgáltató vezetője, a  fenntartó, valamint az  eljárásban részt vevő más szerv részére ajánlást 
fogalmazhat meg.
(6) Az  (5) bekezdés d) pontja szerinti ajánlásban érintett szerv 60 napon belül tájékoztatja az OBDK-t az ajánlással 
kapcsolatos észrevételeiről.”

97. §  Az OBDK Vhr. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti tanfolyamot az  OBDK szervezi, vagy megszervezésére egészségügyi, szociális, illetve 
gyermekvédelmi szakképzést folytató intézményt (a  továbbiakban: tanfolyamot szervező) választ ki. Az  OBDK 
a tanfolyamot szervezővel megállapodást köt.”

98. §  Az OBDK Vhr. 12. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az  átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek jogérvényesítésének elősegítése 
érdekében a gyermekjogi képviselő)
„d) az OBDK által meghatározott időtartamban fogadóórát tart az otthont nyújtó ellátást biztosító intézményekben.”

99. §  Az OBDK Vhr. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Mentesül a  tanfolyami óraszám különbözet és vizsga letétele alól a  jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi 
és gyermekjogi jogvédői képesítéssel, valamint a  betegjogi, ellátottjogi és gyerekjogi, továbbá az  egészségügyi 
szakjogász végzettséggel rendelkező személy.”

100. §  Az OBDK Vhr.
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „32. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „30. § (1) bekezdése” szöveg,
b) 3.  § h)  pontjában az  „a jogvédelmi képviselők tevékenységéről” szövegrész helyébe az  „a jogvédelmi 

képviselők és az OBDK tevékenységéről” szöveg,
c) 7. § (5) bekezdés b) pontjában az „a 9. § (1) bekezdésben és a 10. § (1) bekezdés b) pontjában” szövegrész 

helyébe az „a 9. § (1) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdés b) pontjában és a 12. § d) pontjában” szöveg,
d) 22.  § (4)  bekezdésében a „2014. január 1-jét” szövegrész helyébe a „2014. július 1-jét” szöveg, az „Az ezen 

időpontot megelőzően” szövegrész helyébe az „A 2014. július 1-jéig” szöveg
lép.

101. §  Hatályát veszti az OBDK Vhr. 13. § (2) bekezdés b) és c) pontja.

18. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és 
az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) 
Korm. rendelet módosítása

102. §  A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az  állam tulajdoni 
hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
331/2013. Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(érvénytelen a pályázat, ha)
„g) benyújtására nem a 9. § (1) bekezdésében meghatározott módon került sor.”

103. §  A 331/2013. Korm. rendelet
a) 10. § (1) bekezdés f ) pontjában a „be.” szövegrész helyébe a „be, vagy” szöveg,
b) a  12.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában a „gyógyszertárban” szövegrész helyébe a „gazdasági társaságban” 

szöveg
lép.

104. §  Hatályát veszti a 331/2013. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontjában a „vagy” szövegrész.
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19. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

105. §  A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kgyr.) 9. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  e  § szerinti eljárásban a  3.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól sürgős szükség fennállása esetén akkor lehet 
eltérni, ha a  külföldi gyógykezelésre jogosult személy, törvényes képviselője vagy az  adott ellátásra beutalási 
jogosultsággal rendelkező kezelőorvosa a kérelmet a beavatkozás időpontja előtt benyújtotta.”

106. §  A Kgyr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az EEKH a fellebbezés beérkezésétől számított 8 napon belül megkeresi az Egészségügyi Tudományos Tanácsot 
(a  továbbiakban: ETT), amely 30 napon belül felülvizsgálja az  orvosszakmai javaslatot, annak indokoltságát. 
Az ETT-re irányadó ügyintézési határidő különösen bonyolult esetekben – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – egy 
alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható.”

20. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló  
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

107. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Tkr.) 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem természetes módon bekövetkezett halál esetén a holttestnek az elhalálozás vagy a boncolás helyéről való 
elszállítására jogszabály további feltételeket is megállapíthat.”

 (2) A Tkr. 43. § (2) bekezdés b) pontjában a „rendkívüli halálesetben” szövegrész helyébe a „nem természetes halállal” 
szöveg lép.

21. Záró rendelkezések

108. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 48. § (1) bekezdése, az 56. § (2) bekezdése, a 76. § (1) bekezdése és a 6. melléklet 1. pontja 2014. július 1-jén lép 

hatályba.

109. §  A 92.  §, a  94.  § és a  8.  melléklet 1.  pontja az  5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 
2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

40 
 

 

1. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

 
1. A TéR. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
„ 
2.  Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) 

lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata 
 

  A.  orvosi alkalmassági vizsgálat  
   a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:  
    aa)  első fokon  7 200 Ft 
    ab)  másodfokon  10 800 Ft 
   b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:  
    ba)  első fokon  4 800 Ft 
    bb)  másodfokon  7 200 Ft 
   c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:  
    ca)  első fokon  2 500 Ft 
    cb)  másodfokon  4 800 Ft 
   d) ha a 70. életévét betöltötte:  
    da)  első fokon  1 700 Ft 
    db)  másodfokon  3 200 Ft 
  B.  pszichológiai alkalmassági vizsgálat  
    a)  első fokon  7 200 Ft 
    b)  másodfokon  12 000 Ft 
3.  Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú 

vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat 
  

     a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:   
       aa)  első fokon  7 200 Ft 
       ab)  másodfokon  10 800 Ft 
     b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:   
       ba)  első fokon  4 800 Ft 
       bb)  másodfokon  7 200 Ft 
     c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:   
       ca)  első fokon  2 500 Ft 
       cb)  másodfokon  4 800 Ft 
   d) ha a 70. életévét betöltötte:  
    da)  első fokon  1 700 Ft 
    db)  másodfokon  3 200 Ft 

” 
 
2. A TéR. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 15. pont b) alpontjában a „büntető ügyekben 
kiszabott” szövegrész helyébe a „büntetésként kiszabott” szöveg lép. 
 
3. A TéR. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 16. pont b) alpontjában a „pneumococcus” 
szövegrész helyébe a „pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus ” szöveg lép. 
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2. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez
„3. melléklet a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelethez

41 
 

 

2. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

„3. melléklet a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelethez 
 

Fekvőbeteg-szakellátás 
 

 engedélyező hatóság fejléce 

 .............. (egészségügyi szolgáltató megnevezése, egyedi azonosító száma)  ........... számú melléklet a ........... iktatószámú 
határozathoz 

telephely 
osztály  

megnevezése 

szervezeti  
egység  

azonosítója 
szakma  

neve 
szakma- 

kód ágyszám 
ellátási  
forma 

progresz- 
szivitási 

szint 
ügyelet/  

készenlét 
engedély  
státusza 

ellátási  
körzet 

           
           
           
           

 dátum 

aláírás 

Járóbeteg-szakellátás 

engedélyező hatóság fejléce 

 .......... (egészségügyi szolgáltató megnevezése, egyedi azonosító száma)  ........... számú melléklet a ......... iktatószámú határozathoz 

telephely 

szak- 
rendelés  
megne- 
vezése 

szervezeti  
egység  

azonosító-
ja 

szakma  
neve 

szakma- 
kód 

szak- 
orvosi  

óra 

nem  
szak- 
orvosi  

óra 

ellátási  
forma 

progresz- 
szivitási 

szint 

engedély  
státusza 

ellátási  
körzet 

           
           
           
           

 dátum 

aláírás 

Alapellátás 

 engedélyező hatóság fejléce 

 .......... (egészségügyi szolgáltató megnevezése, egyedi azonosító száma)  ........... számú melléklet a ........... iktatószámú határozathoz 

telephely 
rendelés  
megne- 
vezése 

szervezeti  
egység  

azonosító-
ja 

szakma  
neve 

szakma-
kód 

ellátási  
forma 

ügyelet/  
készenlét 

engedély  
státusza 

ellátási  
körzet 

       
 

  

       
 

  

       
 

  

       
 

  

 dátum 

aláírás” 
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3. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

42 
 

 

3. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 
1. A Vr. 5. számú melléklete a  
 
„ 

011  Hasfali, lágyék sérvműtét 
implantátum beültetésével 

 55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. 
implant. 

” 
 
sorát követően a következő sorral egészül ki: 
 
„ 

011 Hasfali, lágyék sérvműtét 
implantátum beültetésével 55391 Műanyag háló beépítése hasfali sérv 

műtétjéhez 
” 

 
2. A Vr. 5. számú melléklete a  
 
„ 

024 Coronária intervenciók 8645H 
Intracoronáriás nyomásgrádiens 
meghatározással kiegészített 
coronarografia bypass ágon 

” 
 
sorát követően a következő sorokkal egészül ki: 
 
„ 

024 Coronária intervenciók 12780 Szívkatéterezés-transthoracalis 
behatolással 

024 Coronária intervenciók 33030 Szívüregek és coronáriák DSA-ja 
024 Coronária intervenciók 53867 Véna cava umbrella transjugularis 
024 Coronária intervenciók 53964 Plastica coarctationis aortae, percutan 

” 
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4. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

5. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

43 
 

 

4. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 
1. A Vr. 8. számú melléklete a következő 27/a sorral egészül ki: 
 
„27/a  Oldaliság jele a tényleges ellátásnál (páros szerven végezhető eljárás esetén) 

(J/B/P/N)” 
 
 
2. A Vr. 8. számú melléklete a következő 32-34 sorral, valamint azt megelőzően a következő 
alcímmel egészül ki: 
 
„Külföldiek várólista regisztrálásának adatai:  
32 Biztosítás, ennek hiányában állampolgárság országa 
33 A külföldi beteg biztosítási azonosítási száma, ennek hiányában 

személyazonosítási okmány azonosítója 
34 Ellátást engedélyező dokumentum típusa (ha rendelkezésre áll)” 

44 
 

 

5. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

1. Az Eftv. Vhr. 2. számú melléklet B) Krónikus fekvőbeteg-szakellátás, rehabilitációs 
fekvőbeteg-szakellátás, ápolás és hospice ellátás része a következő 9/a. ponttal egészül ki: 
 
„9/a. rehabilitációs medicina alaptevékenység” 
 
2. Hatályát veszti az Eftv. Vhr. 2. számú melléklet B) Krónikus fekvőbeteg-szakellátás, 
rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás, ápolás és hospice ellátás rész 3., 9., 14. és 15. pontja. 
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6. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

45 
 

 

6. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 
 
1. Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a következő 16/a. ponttal egészül ki: 
 
„16/a. szülésznői ellátás (intézeti)” 
 
2. Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a következő 76/a. ponttal egészül ki: 
 
„76/a. rehabilitációs medicina alaptevékenység” 
 
3. Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklet 137. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„137. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia” 
 
4. Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a következő 143. és 144. ponttal egészül ki: 
 
„143. neuropszichológia 
144. klinikai addiktológiai szakpszichológia” 
 
5. Hatályát veszti az Eftv. Vhr. 3. számú melléklet 76., 77., 79., 81., 91., 93. és 136. pontja. 
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7. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez 46 
 

 

7. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

1. A Hr. 1. számú melléklete a következő 4/A. ponttal egészül ki:  
 
(Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:)  
 
„4/A. Nem magyar állampolgár esetén a költségviselő megnevezése” 
 
2. A Hr. 1. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:)  
 
„7. Összesen hányadik reprodukciós eljárás kezdődik most (megelőző szüléstől függetlenül 
összesen)” 
 
3. A Hr. 1. számú melléklete a következő 7/A. ponttal egészül ki: 
 
(Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:)  
 
„7/A. A jelenleg végzett humán reprodukciós eljárásból összesen hányadik kezdődik”  
 
4. A Hr. 1. számú melléklete a következő 9/A. ponttal egészül ki: 
 
(Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:)  
 
„9/A. Korábbi ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitelek száma” 
 
5. A Hr. 1. számú melléklete a következő 15/A. ponttal egészül ki: 
 
(Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:)  
 
„15/A. Az ondóbevitel időpontja” 
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8. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

47 
 

 

8. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

 
1. A Kábítószer Vhr. 1. melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” címében 
foglalt „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” című táblázat a következő 56. sorral egészül 
ki: 
 
„ 
56 5-IT 5-(2-aminopropyl)indole 

” 
 
2. A Kábítószer Vhr. 1. melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” címében 
foglalt „Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)” című táblázat 9. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„ 
9  GHB (gamma-hidroxi-

vajsav) 
 γ-hydroxybutyric acid 

” 
 
3. A Kábítószer Vhr. 1. melléklete a következő D) címmel egészül ki: 
 

„D) A C) JEGYZÉKRŐL ÁTHELYEZETT ANYAGOK JEGYZÉKE” 
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A Kormány 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.  törvény 81. § (1) bekezdés 
m)  pontjában, valamint a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi  
CXXVIII.  törvény 80.  § b), h) és i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) E  rendelet hatálya kiterjed az  egészségügyi válsághelyzeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, 
betegszállítókra, az  ellátásban, illetve az  ellátás működési feltételeinek biztosításában e  rendelet alapján 
közreműködő jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre és természetes személyekre, valamint 
az egészségügyi válsághelyzeti ellátást igénybe vevőkre.

 (2) E rendelet előírásait
a) az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 228.  § (2)  bekezdésében foglalt 

esemény bekövetkezése esetén,
b) különleges jogrend bevezetésekor, továbbá
c) ha jogszabály másként nem rendelkezik, a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 3.  § 5.  pontjában meghatározott katasztrófa bekövetkezése 
esetén

kell alkalmazni.

2. Az egészségügyi válsághelyzetté minősítés általános szabályai

2. § (1) Az  Eütv. 228.  § (2)  bekezdése szerinti egészségügyi válsághelyzet bekövetkezése esetén, ha az  eseményt az  Eütv. 
228. § (4) bekezdés
a) a)  pont aa)  alpontja alapján a  megyei vagy fővárosi védelmi bizottság (a  továbbiakban együtt: megyei 

védelmi bizottság) elnöke minősíti egészségügyi válsághelyzetté, erről a  megyei védelmi bizottság elnöke 
haladéktalanul tájékoztatja a  közigazgatás-szervezésért felelős minisztert, a  megyei vagy a  fővárosi 
tisztifőorvos (a  továbbiakban együtt: megyei tisztifőorvos) az  országos tisztifőorvos útján tájékoztatja 
az egészségügyért felelős minisztert,

b) b)  pont bb)  alpontja alapján a  megyei tisztifőorvos minősíti egészségügyi válsághelyzetté, erről 
haladéktalanul értesíti a  megyei védelmi bizottság elnökét, továbbá az  országos tisztifőorvos útján 
tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert,

c) a) pont ab) alpontja és b) pont bb) alpontja alapján az országos tisztifőorvos javaslatára az egészségügyért 
felelős miniszter minősíti egészségügyi válsághelyzetté, haladéktalanul gondoskodik a  Kormány, valamint 
az országos tisztifőorvos útján az érintett megyék tisztifőorvosainak a tájékoztatásáról.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti egészségügyi válsághelyzetté minősítő gondoskodik az  egészségügyi válsághelyzetté 
minősítésnek a  közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint – lehetőség szerint – a  körzeti, illetve helyi 
műsorszolgáltatók és legalább egy országos napilap általi, lehető legrövidebb időn belül történő közzétételéről.

 (3) Az  Eütv. 228.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet által érintett terület kiterjedésének 
megítélésénél az  egészségügyi válsághelyzetet előidéző esemény területi kiterjedésén túl a  következmények 
felszámolásába bevont vagy előreláthatóan bevonandó egészségügyi szolgáltatók földrajzi elhelyezkedését is 
figyelembe kell venni.

 (4) Az Eütv. 228. § (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzetté minősítés során annak megítélésénél, 
hogy a  más gyógyintézet általi betegellátás aránytalan nehézséggel jár-e, az  egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény 4/A.  § (4) és (5)  bekezdésében meghatározott elvi elérhetőség 
szabályait, a  gyógyintézet által ellátott valamennyi szakmát és a  gyógyintézetben ellátott betegek érdekeit kell 
figyelembe venni.

3. §  Ha a  megyei tisztifőorvos egészségügyi válsághelyzetet előidéző esemény bekövetkezését észleli, vagy erről kap 
információt az érintett egészségügyi szolgáltatótól vagy a területi szakellátási kötelezettséggel rendelkező szervtől, 
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ezt haladéktalanul köteles jelenteni a  megyei védelmi bizottság elnöke, valamint az  országos tisztifőorvos útján 
az egészségügyért felelős miniszter részére.

4. §  Az egészségügyi válsághelyzet megszűnésekor az  egészségügyi válsághelyzetté minősítő visszavonja 
az  egészségügyi válsághelyzetté minősítést. Az  egészségügyi válsághelyzetté minősítés visszavonásának 
közzétételére a 2. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

5. § (1) Egészségügyi válsághelyzetben a megyei tisztifőorvos az illetékességi területén átmenetileg módosíthatja
a) az alapellátás körzethatárait,
b) a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátáson belül a tevékenységek szakmai megoszlását,
c) az ellátási terület határait,
d) a betegbeutalás rendjét, valamint
e) a fekvőbeteg-gyógyintézetek ágyszámát.

 (2) A  megyei tisztifőorvos az  (1)  bekezdésben foglaltakról az  érintetteket a  helyben szokásos módon, továbbá 
az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) szolgálatvezető főorvosát, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a  továbbiakban: GYEMSZI) főigazgatóját és térségi igazgatóját, valamint 
az országos tisztifőorvos útján az egészségügyért felelős minisztert soron kívül tájékoztatja.

 (3) Az  egészségügyi válsághelyzet felszámolása során a  megyei tisztifőorvos együttműködik a  megyei védelmi 
bizottság elnökével, a  szomszédos megye kormányhivatalának népegészségügyi szakigazgatási szerve 
(a  továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) vezetőjével, az  OMSZ adott területet 
ellátó regionális mentőszervezetének vezetőjével, az  érintett gyógyintézetek vezetőivel, a  GYEMSZI térségi 
egészségszervezési központjának vezetőjével, valamint a honvédségi szervezet vezetőjével.

 (4) A  Magyar Honvédség és a  rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatai a  katasztrófavédelmi tervüknek 
megfelelően, szervezeti kereteiket és irányítási rendjüket megtartva, a  polgári egészségügyi szervezetekkel 
együttműködve vesznek részt az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásában.

3. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra történő felkészülés részletes szabályai

6. §  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra történő felkészülés érdekében az  országos tisztifőorvos javaslatára 
az  egészségügyért felelős miniszter elrendelheti a  megyei védelmi bizottság elnöke által kijelölt egészségügyi 
szolgáltató vagy egyéb, az  egészségügyi válsághelyzeti feladatokra igénybe vehető szervezet részére tervezési, 
felkészülési feladatok végrehajtását.

7. § (1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra történő felkészülés keretében
a) az egészségügyért felelős miniszter az országos tisztifőorvos közreműködésével az egészségügyi szolgáltatók 

részére közvetlenül vagy a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter egyetértésével a  megyei védelmi 
bizottság útján egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot vagy nemzetközi gyakorlatban való részvételt 
rendelhet el, ebben az esetben szervezi és irányítja annak végrehajtását,

b) a  megyei védelmi bizottság a  megyei tisztifőorvos javaslatára vagy egyetértésével az  egészségügyi 
szolgáltató részére szakmai felkészítőt, egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot vagy megyei 
katasztrófavédelmi vagy honvédelmi felkészülési gyakorlatban való részvételt rendelhet el, azzal, hogy 
a  megyei védelmi bizottság elnöke legalább 30 nappal korábban tájékoztatja a  megyei tisztifőorvos útján 
az országos tisztifőorvost, valamint a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert, illetve az egészségügyért 
felelős minisztert és lehetővé teszi kijelölt képviselőik részére a gyakorlat megtekintését.

 (2) Szakmai felkészítőre és gyakorlatra egészségügyi dolgozó, gyakorlatra egészségügyi szolgáltató nem egészségügyi 
dolgozója is kijelölhető.

 (3) Az  érintett személyeket, illetve egészségügyi szolgáltatókat a  szakmai felkészítő, illetve a  gyakorlat helyéről és 
időtartamáról annak megkezdése előtt legalább 30 nappal értesíteni kell.

 (4) A  szakmai felkészítőt, illetve a  gyakorlatot elrendelő a  kijelölt személyt kérelmére indokolt esetben felmentheti 
a  részvétel alól. A  felmentés iránti kérelmet legkésőbb a  szakmai felkészítő, illetve a  gyakorlat megkezdését 
megelőző harmadik napig, rendkívül indokolt esetben a  gyakorlat, illetve a  szakmai felkészítő megkezdéséig kell 
benyújtani.

 (5) A  szakmai felkészítés, illetve a  gyakorlat időtartama nem haladhatja meg a  polgári védelmi szervezet tagjára 
vonatkozó kiképzés és gyakorlat éves mértékét.
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 (6) A szakmai felkészítőn, illetve a gyakorlaton való részvétel időtartamára a résztvevő személyt
a) ha munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, a foglalkoztató által folyósított időarányos munkabér,
b) az  a)  pont hatálya alá nem tartozó egyéb esetben a  megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv által 

megállapított és folyósított, a  munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, munkaköre szerint ugyanolyan 
tevékenységet végző, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók átlagos havi munkabérének 
alapulvételével meghatározott díj

illeti meg.
 (7) Az  országos gyógyintézet, az  orvostudományi egyetem, valamint az  egészségügyi oktatási intézmény a  megyei 

népegészségügyi szakigazgatási szerv vezetője, az országos tisztifőorvos, illetve az egészségügyért felelős miniszter 
felkérésére a  szakmai felkészítőre oktatót biztosít, akire a  (6)  bekezdés szerinti résztvevő személyre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. A  felkérés alapján az  országos gyógyintézet, az  orvostudományi egyetem, illetve 
az egészségügyi szak- és főiskola vezetője a kiképzés előtt legalább 30 nappal e feladat ellátására az oktatót kijelöli.

 (8) Az  egészségügyért felelős miniszter az  általa elrendelt gyakorlattal kapcsolatos költségeket az  általa vezetett 
minisztérium költségvetéséből megtéríti.

 (9) A  gyakorlat elrendeléséről az  elrendelő tájékoztatja a  Magyar Honvédség és a  rendvédelmi szervek egészségügyi 
szolgálatainak vezetőit, és biztosítja az általuk kijelölt megfigyelők részvételét.

8. §  A felkészülés érdekében az  egészségügyért felelős miniszter által kijelölt fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
szolgáltatók az  egészségügyi válsághelyzeti ellátás tervezéséhez a  kijelölésben meghatározott gyógyszerek és 
egészségügyi anyagok felhasználására, valamint a  betegforgalomra vonatkozó mennyiségi adatokat szolgáltatnak 
az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

9. § (1) A  megyei tisztifőorvos összeállítja az  egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges – szükséggyógyintézet 
céljára alkalmas – objektumok kijelölésére vonatkozó igényét, melyet megküld a  területileg illetékes katonai 
igazgatási szervnek. A  területileg illetékes katonai igazgatási szerv a  kijelölésére vonatkozó határozati javaslatot 
a megyei védelmi bizottság elé terjeszti. A megyei védelmi bizottság határozatot hoz a kijelölésről és a határozatot 
megküldi az érintett objektum tulajdonosa (kezelője), a megyei tisztifőorvos, a szükséggyógyintézet működtetésére 
kijelölt egészségügyi szolgáltató és a területileg illetékes katonai igazgatás központi szerve részére.

 (2) A megyei tisztifőorvos összeállítja az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges anyagi-technikai eszközök és 
szolgáltatások listáját, és az ezen eszközök, illetve szolgáltatások kijelölésére vonatkozó igényt megküldi a megyei 
védelmi bizottság elnökének. Ennek alapján a  megyei védelmi bizottság elnöke a  megyei védelmi bizottság 
tagjai véleményének kikérését követően a  megyei védelmi bizottság illetékességi területén levő települések 
polgármesterei részére meghatározza a  kijelölendő anyagi-technikai eszközök és szolgáltatások körét. Az  érintett 
polgármester az anyagi-technikai eszköz és szolgáltatás kijelöléséről államigazgatási jogkörben határozatot hoz, és 
azt megküldi az anyagi-technikai eszköz tulajdonosának (birtokosának, üzemben tartójának), illetve a szolgáltatás 
nyújtására kötelezettnek, a megyei védelmi bizottság elnökének, a megyei tisztifőorvosnak és a katonai igazgatás 
központi szervének.

 (3) Az  egészségügyi válsághelyzeti ellátás tervezési tevékenységéhez a  megyei védelmi bizottság elnöke által 
egészségügyi célra kijelölt objektum működtetője, illetve a  polgármester által kijelölt anyagi-technikai eszköz 
tulajdonosa (birtokosa, üzemben tartója), továbbá a  szolgáltatás nyújtására kötelezett az  egészségügyi 
válsághelyzeti ellátáshoz szükséges, az  egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi 
követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja.

10. § (1) Az  állam egészségügyi válsághelyzet esetére a  tömeges ellátás feltételeinek biztosítása, a  szükséggyógyintézetek 
működéséhez, továbbá az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges gyógyszerek, egészségügyi anyagok és 
eszközök azonnali rendelkezésre állása céljából Állami Egészségügyi Tartalékot (a továbbiakban: ÁEüT) tart fenn.

 (2) Az  ÁEüT-t, valamint az  Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló miniszteri rendelet 
szerint a  tartalékot kezelő Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet (a  továbbiakban: EKI) az  egészségügyért 
felelős miniszter felügyeli.

 (3) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátást a katasztrófa-orvostani szakmai szabályok alapján kell biztosítani.
 (4) Az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzi az  egészségügyi válsághelyzeti ellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatók, betegszállítók, az ellátásban, illetve az ellátás működési feltételeinek biztosításában közreműködő jogi 
személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek egészségügyi válsághelyzeti felkészülési 
tevékenységét. Az  egészségügyért felelős miniszter e  jogkörét a  Magyar Honvédség és a  rendvédelmi szervek 
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egészségügyi szolgálatai tekintetében a honvédelemért felelős miniszterrel, illetve a rendvédelmi szervekért felelős 
miniszterrel egyetértésben gyakorolja.

 (5) A  megyei tisztifőorvos az  egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó tervet (a  továbbiakban: 
részterv) a  vonatkozó szakmai előírások alapján készíti el, amit az  országos tisztifőorvos hagy jóvá. Az  országos 
tisztifőorvos által a  résztervek összesítése alapján elkészített országos tervet az  egészségügyért felelős miniszter 
hagyja jóvá.

 (6) Az  (5)  bekezdésben foglalt eljárás szerint a  megyei tisztifőorvos a  résztervet tárgyév március 1-jéig, az  országos 
tisztifőorvos az országos tervet tárgyév május 15-éig felülvizsgálja.

4. Egészségügyi válsághelyzet kezelésének részletes szabályai

11. § (1) Az Eütv. 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet esetén
a) a  válsághelyzet egészségügyi felszámolásában résztvevő fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatók részére az  ÁEüT-ből egészségügyi anyag és orvostechnikai eszköz adható át, továbbá 
időszakosan működő gyógyintézet (orvosi segélyhely vagy szükségkórház) telepíthető,

b) a  fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató részére az  ÁEüT-ből készletek átadására 
a  szolgáltató vezetőjének vagy ügyeletvezetőjének kezdeményezésére, a  megyei tisztifőorvos javaslatára, 
az  országos tisztifőorvos egyetértésével az  egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
egészségügyért felelős állami vezetője ad utasítást, és tájékoztatja a  Kormányt az  ÁEüT-ből történő készlet 
kiadásáról.

 (2) Az  ÁEüT-ből készletek kiadása a  sürgősségi ellátásban váratlanul bekövetkező hiányok kezelésére, konkrét ellátási 
feladatok megoldása céljából is engedélyezhető az  (1)  bekezdés b)  pontja szerint, ebben az  esetben nem kell 
a Kormányt tájékoztatni.

 (3) A  Kormány által meghatározott számú időszakosan működő gyógyintézetből az  egészségügyi válsághelyzet 
felszámolásához szükségesek telepítésére a  megyei tisztifőorvos kezdeményezésére az  országos tisztifőorvos 
egyetértésével az  egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium egészségügyért felelős állami 
vezetője ad engedélyt a megyei védelmi bizottság elnöke részére és erről tájékoztatja a Kormányt, továbbá az EKI 
részére elrendeli a készletek kiadásának haladéktalan megkezdését.

 (4) Az  alapellátást biztosító szolgáltató, illetve kezelőorvos közreműködik a  település lakosságának kimenekítésében, 
illetve kitelepítésének előkészítésében, melynek során
a) kezdeményezi az OMSZ-nél az őrzött betegszállítást vagy mentőszállítást igénylő betegek elszállítását,
b) gondoskodik a  betegek további egészségügyi ellátásához szükséges dokumentációnak a  befogadó helyre 

történő eljuttatásáról.
 (5) Az  egészségügyi válsághelyzet felszámolásában közreműködő egészségügyi szolgáltató, valamint az  időszakosan 

működő gyógyintézet által felhasznált egészségügyi anyagokat folyamatosan pótolni kell.

12. § (1) A  megyei védelmi bizottság elnöke a  megyei tisztifőorvos által előzetesen kijelölt fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató részére határozatban elrendeli az  időszakosan működő gyógyintézetnek a  szolgáltató 
válsághelyzeti tervében foglaltak szerinti telepítését, továbbá kiadja az egészségügyi válsághelyzeti célra előzetesen 
kijelölt ingatlan, valamint anyagi-technikai eszköz és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, államigazgatási 
jogkörben hozott határozatot, erről tájékoztatja a  megyei tisztifőorvost, az  érintett polgármestert, valamint 
a katonai igazgatás központi szervét.

 (2) A  megyei tisztifőorvos kezdeményezésére a  megyei védelmi bizottság elnöke elrendeli az  egészségügyi ellátást 
támogató polgári védelmi szervezetek alkalmazását.

 (3) Az  időszakosan működő gyógyintézet részére a  területileg illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv 
átmeneti működési engedélyt ad ki.

 (4) Az időszakosan működő gyógyintézetnek a működés megkezdéséhez és folytatásához
a) az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásához szükséges, az  egészségügyért felelős miniszter rendeletében 

meghatározott személyi, tárgyi, szakmai és környezeti követelményeknek nem kell megfelelnie, 
e követelményeknek azonban lehetőség szerint eleget kell tennie,

b) nem kell rendelkeznie felelősségbiztosítással.
 (5) Az  egészségügyi válsághelyzetté minősítés visszavonását követő 24 órán belül a  megyei tisztifőorvos visszavonja 

az időszakosan működő gyógyintézet részére kiadott átmeneti működési engedélyt.
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13. § (1) Az Eütv. 228. § (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi válsághelyzettel 
érintett gyógyintézet átmeneti működtetését a gyógyintézet székhelye szerint illetékes
a) megyei tisztifőorvos által az egészségügyi válsághelyzettel érintett gyógyintézet működtetésével megbízott 

személy,
b) megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, vagy
c) megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv által kötelezett, más egészségügyi szolgáltató
biztosítja.

 (2) A  megyei tisztifőorvos vagy az  egészségügyért felelős miniszter az  egészségügyi válsághelyzetté minősítő 
határozatában rendelkezik az  egészségügyi válsághelyzettel érintett gyógyintézet átmeneti működtetésének 
(1)  bekezdés szerinti formájáról. Az  egészségügyi válsághelyzettel érintett gyógyintézet folyamatos működtetése 
érdekében meghozott közigazgatási hatósági intézkedések érintettje köteles az  intézkedéseket tűrni és azok 
végrehajtásában közreműködni.

 (3) A  megyei tisztifőorvos vagy az  egészségügyért felelős miniszter az  egészségügyi válsághelyzettel érintett 
gyógyintézet működési engedélyét az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja esetében visszavonja, és egyúttal 
a  gyógyintézetet az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerint átmenetileg működtetőnek kiadja az  átmeneti működési 
engedélyt. Az  átmeneti működési engedély kiadásának nem feltétele az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásához 
szükséges, az  egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott személyi, tárgyi, szakmai és 
környezeti követelményeknek történő megfelelés, de ezen követelményeknek lehetőség szerint eleget kell tennie 
a gyógyintézetet az (1) bekezdés b) és c) pontja szerint átmenetileg működtetőnek.

 (4) Az  egészségügyi válsághelyzettel érintett gyógyintézet finanszírozási szerződése a  működési engedélye 
visszavonásával megszűnik. A  (3)  bekezdés szerinti átmeneti működési engedéllyel rendelkező gyógyintézet 
átmeneti működtetője az  Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 24 órán belül finanszírozási szerződést köt. 
A  finanszírozási szerződés megszűnése esetén a  finanszírozási szerződés megszűnésével érintett szolgáltató által 
jelentett és részére a finanszírozó által el nem számolt teljesítmények után járó díjat a finanszírozó a gyógyintézetet 
átmenetileg működtető részére utalványozza. A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben 
foglaltakra tekintettel a  gyógyintézetet átmenetileg működtető az  utalványozott összeget és az  általa elszámolt 
teljesítmények után kapott finanszírozási összeget elkülönített számlán kezeli, és azt kizárólag a  gyógyintézet 
gyógyító-megelőző tevékenységére használhatja fel. Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti szolgáltató az  általa 
átmenetileg működtetett gyógyintézetben elvégzett és jelentett teljesítménye után az  átmeneti működtetési 
kötelezettség fennállásáig jogosult a díjazásra, ez a teljesítmény nem érinti a szolgáltató általános szabályok szerint 
finanszírozott teljesítményét.

 (5) A  gyógyintézet ingó és ingatlan vagyonával kapcsolatban a  megyei tisztifőorvos a  gyógyintézet további 
működtetése érdekében haladéktalanul dönt a  közigazgatási hatósági eljárás szerinti biztosítási intézkedésről, 
illetve a végrehajtáshoz igénybe vehető eszközről.

 (6) A  gyógyintézetet átmenetileg működtető köteles az  igénybe vett ingó és ingatlan vagyontárgyak mennyiségét 
– ide nem értve a  betegellátás érdekében felhasznált eszközöket és készítményeket – és állagát megóvni, és 
az  egészségügyi válsághelyzet megszűnése után azokat a  tulajdonosnak (fenntartónak) vagy a  tulajdonos 
(fenntartó) rendelkezése szerint az  egészségügyi válsághelyzet után a  gyógyintézetet működtető egészségügyi 
szolgáltatónak átadni. Az igénybe vett ingó és ingatlan vagyontárgyakról az egészségügyi közszolgáltatásért felelős 
szerv, illetve az  egészségügyi válsághelyzettel érintett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
társaság közreműködésével lehetőség szerint leltárt kell készíteni.

 (7) A  gyógyintézetet az  (1)  bekezdés szerint átmenetileg működtető köteles együttműködni az  egészségügyi 
közszolgáltatásért felelős szervvel a betegellátás zavartalanságának mielőbbi biztosítása és az átmeneti működtetés 
mielőbbi megszüntetése érdekében.

 (8) Az  egészségügyi válsághelyzetté minősítés nem érinti az  egészségügyi válsághelyzettel érintett szolgáltató által 
foglalkoztatott, illetve az  e  szolgáltatónál az  egészségügyi tevékenység végzésében egyéb jogviszony keretében 
közreműködő egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyát. A  gyógyintézet 
(1) bekezdés szerinti átmeneti működtetése esetén az egészségügyi dolgozó kirendelésére vonatkozó szabályokat 
az egészségügyi válsághelyzet idején alkalmazandó jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (9) Az  egészségügyi válsághelyzetté minősítés nem érinti az  egészségügyi válsághelyzettel érintett szolgáltató által 
korábban kötött azon szerződéseket, amelyek az  egészségügyi ellátás zavartalan és folyamatos biztosításához 
szükségesek, a  szerződés szerinti teljesítés az  egészségügyi válsághelyzet ideje alatt nem tagadható meg. 
Az  egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a  gyógyintézet működéséhez szükséges közüzemi szolgáltatásokat 
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biztosítani kell. Az  átmeneti működtető a  szerződések módosítására, megszüntetésére és új szerződések kötésére 
csak annyiban jogosult, amennyiben az a betegellátás folyamatos biztosításához elengedhetetlenül szükséges.

 (10) Az  egészségügyi válsághelyzetté minősítés visszavonásával megszűnik a  gyógyintézetet az  (1)  bekezdés szerint 
átmenetileg működtető működtetési kötelezettsége. A  megyei tisztifőorvos vagy az  egészségügyért felelős 
miniszter az  egészségügyi válsághelyzetté minősítés visszavonását követő 24 órán belül visszavonja az  átmeneti 
működési engedélyt. Az  átmeneti működési engedély visszavonásával megszűnik az  átmeneti működtetőnek 
a  gyógyintézetre vonatkozó finanszírozási szerződése. A  gyógyintézetet átmenetileg működtető köteles 
elszámolást készíteni az  átmeneti működéssel kapcsolatos finanszírozási díjakról, az  általa kötött vagy módosított 
szerződésekről.

5. Az egészségügyi dolgozó kirendelése az Eütv. 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi 
válsághelyzetben

14. § (1) Az Eütv. 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzetben az egészségügyi dolgozó kirendelhető 
egészségügyi tevékenység ellátására alapellátást, járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, 
az egészségügyi válsághelyzet felszámolásában résztvevő intézménybe vagy időszakosan működő gyógyintézetbe.

 (2) A  kirendelést az  egészségügyi válsághelyzet felszámolásában résztvevő fekvőbeteg-szakellátó intézmény 
részére az  intézmény vezetője, az  időszakosan működő gyógyintézetbe az  annak telepítésére kijelölt intézmény 
vezetője igényli a  megyei tisztifőorvostól. A  megyei tisztfőorvos dönt a  kirendelés szükségességéről és az  általa 
meghatározott egészségügyi intézmény vezetőjét kötelezi a kirendelés végrehajtására.

 (3) Ha a  kirendelendő egészségügyi dolgozónak nincs a  kirendelést végrehajtó intézményi vezetője, a  megyei 
tisztifőorvos adja ki a kirendelési határozatot.

 (4) A  kirendelés vonatkozhat meghatározott személyre vagy az  egészségügyi szolgáltatónál meghatározott számú, 
továbbá meghatározott képzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozóra.

 (5) Nem rendelhető ki a munkavállaló, illetve a foglalkoztatott:
a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
d) ha a  rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, 

illetve
e) ha az OMSZ-nak az adott válsághelyzet felszámolásában érintett szervezeti egységébe tartozik.

 (6) Sürgős esetben a  kirendelés szóban is történhet, ebben az  esetben a  kirendelést a  szóbeli közlést követő három 
napon belül írásba kell foglalni.

 (7) A  kirendelés időtartama addig tart, amíg az  egészségügyi válsághelyzet miatti egészségügyi ellátást végző 
egészségügyi intézmény csak a  hozzá kirendelt egészségügyi dolgozók közreműködésével képes ellátni 
a többletfeladatait, illetve amíg indokolt az időszakosan működő gyógyintézet működtetése.

 (8) A kirendelt egészségügyi dolgozó napi munkaideje a napi 12 órát nem haladhatja meg.

6. Az egészségügyi dolgozó kirendelése az Eütv. 228. § (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi 
válsághelyzetben

15. § (1) Az  Eütv. 228.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott egészségügyi válsághelyzet esetén a  kirendelés 
az  egészségügyi válsághelyzettel érintett gyógyintézetbe történhet. A  kirendelést a  13.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott személy vagy szerv vezetője kezdeményezi. A  megyei tisztifőorvos dönt a  kirendelés 
szükségességéről és az általa meghatározott egészségügyi intézmény vezetőjét kötelezi a kirendelés végrehajtására 
vagy a 14. § (3) bekezdése szerinti esetben kiadja a kirendelő határozatot. A megyei tisztifőorvos a kirendelésekről 
tájékoztatja a megyei védelmi bizottság elnökét.

 (2) A  kirendelt egészségügyi dolgozó a  kirendelés alatt a  munkabérére, valamint a  kirendelés teljesítése során 
indokoltan felmerülő költsége megtérítésére jogosult a  foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
szerint.

 (3) Nem rendelhető ki a munkavállaló, illetve a foglalkoztatott:
a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
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d) ha a  rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, 
illetve

e) ha az OMSZ-nak az adott válsághelyzet felszámolásában érintett szervezeti egységébe tartozik.

7. Az egészségügyi dolgozó kirendelésének részletes szabályai

16. § (1) Az egészségügyi szolgáltató vezetője a kirendelést elrendelő tisztifőorvosi határozat kézhezvételét követően
a) az  egészségügyi válsághelyzet felszámolásában résztvevő fekvőbeteg-szakellátó intézménybe történő 

kirendeléshez haladéktalanul,
b) az  a)  pont hatálya alá nem tartozó egyéb esetben a  kirendelésben meghatározott határidőn belül, de 

legkésőbb a közléstől számított 24 órán belül
írásban kijelöli a kirendelésben foglalt követelményeknek megfelelő személyeket.

 (2) Nem jelölhető ki a munkavállaló, illetve a foglalkoztatott:
a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
d) ha a  rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, 

illetve
e) ha az OMSZ-nak az adott válsághelyzet felszámolásában érintett szervezeti egységébe tartozik.

17. § (1) A kirendelt személynek a kirendelés helyére történő szállítása megszervezéséről – szükség esetén a fogadó megye 
védelmi bizottságának elnökével együttműködve – a kirendelt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint 
illetékes megyei védelmi bizottság elnöke gondoskodik.

 (2) Ha a  kirendelt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye és a  kirendelés helye közötti napi közlekedésre nincs 
lehetőség, illetve ez aránytalan nehézséggel járna, a kirendelt személy elhelyezéséről és ellátásáról szükség esetén
a) fekvőbeteg-gyógyintézethez való kirendelés esetén a fekvőbeteg-gyógyintézet,
b) háziorvosi, illetve járóbeteg-szakellátási feladatra történő kirendelés esetén a  kirendelés helye szerinti 

település polgármestere útján a kirendelés helye szerint illetékes megyei védelmi bizottság elnöke
gondoskodik.

18. § (1) Az  Eütv. 228.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet esetén a  közép- vagy felsőfokú 
egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális 
alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton 
részt vevő személy egészségügyi válsághelyzeti ellátási feladatokra beleegyezése esetén legfeljebb két hónap 
időtartamra igénybe vehető. Az igénybe vett személy ezen időtartam alatt az egyéb polgári védelmi kötelezettsége 
teljesítése alól mentesül.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy
a) által ellátandó feladatot és a  feladatellátás helyét az  egészségügyi válsághelyzet által érintett területen 

működő megyei tisztifőorvos jelöli ki,
b) megfelelő helyre történő eljuttatásáról, elhelyezéséről és ellátásáról a 17. §-ban meghatározottak szerint kell 

gondoskodni.

8. Egyéb rendelkezések

19. §  Az Eütv. 230. § (5) bekezdésében meghatározott térítést a központi költségvetés az egészségügyért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium fejezeti költségvetésén belül
a) a működési kiadások tekintetében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
b) az egészségügyi anyagok beszerzése tekintetében az EKI
költségvetésében biztosítja.

20. §  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásban részt vevő,
a) az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltató – az  egészségügyi 

válsághelyzeti ellátással kapcsolatosan felmerülő többletbeszerzések kivételével – önállóan végzi az  ellátás 
folyamatosságához szükséges egészségügyi beszerzéseit,
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b) nem az  Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott önálló szükséggyógyintézet részére az  ellátás 
folyamatosságához szükséges egészségügyi beszerzéseket, valamint az  Egészségbiztosítási Alap terhére 
finanszírozott egészségügyi szolgáltatók egészségügyi többletbeszerzéseit az  egészségügyi szolgáltató 
beszerzéseit végző szervezet bevonásával az EKI végzi.

9. Záró rendelkezések

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

22. §  Hatályát veszti a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló  
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § (1)  bekezdés 
i) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 
4.1. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló  
375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatására és a  tűzvédelmi tervezők továbbképzésére az  építésügyi és 
az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásait 
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. §  Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A beszámolóval végződő kötelező továbbképzés követelményrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.”

3. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) Aki a  területi szakmai kamara által vezetett névjegyzékben szerepel és részt vesz az  országos szakmai 
kamara által szervezett tűzvédelmi tervezői tanfolyamon, az  eredményes vizsgát követően 2016. december 31-ig 
végezhet tűzvédelmi tervezői tevékenységet.
(2) A tanfolyamon való részvételhez 5 évnél régebbi tervezői jogosultság szükséges.
(3) Aki az  (1)  bekezdésben foglalt követelményeket teljesítette és igazolja, hogy a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
foglalt szakirányú végzettséget 2017. december 31-ig megszerzi, tűzvédelmi tervező tevékenységet a  szakirányú 
végzettség megszerzéséig korlátozás nélkül végezhet.
(4) Aki a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt szakirányú végzettséget 2017. december 31-ig nem szerzi meg, 
tűzvédelmi tervezői tevékenységet 2018. január 1-jétől a szakirányú végzettség megszerzéséig nem végezhet.”

4. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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5. §  Az R. 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „szakirányos végzettség,” szövegrész helyébe a „szakirányú végzettség, és” 
szöveg lép.

2. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló  
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az  építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 47. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  2014. január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési szakterületen, geodéziai szakértői szakterületen és 
közlekedési építmények tervezési szakterületen közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal, az  építmények 
gépészeti tervezése szakterületen anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók tervezési jogosultsággal, és 
az  építmények technológiai tervezés szakterületen építéstechnológiai tervezési jogosultsággal végezhető 
tevékenység vonatkozásában kiadott engedélyek – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – 2015. december 
31-éig hatályosak.”

 (2) Az R2. 47. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  34.  § (1)  bekezdés szerinti továbbképzési időszak a  2014. január 1-jét megelőzően megkezdett ötéves 
továbbképzési időszak utolsó napját követő napon kezdődik. Az  a  szakmagyakorló, akinek a  továbbképzési 
kötelezettségét 2014. június 30-ig kell teljesítenie, továbbképzését legkésőbb 2014. december 31-ig teljesítheti.”

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–5. § és a 8. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

8. §  E rendelet 1. alcíme a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 522/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

 1. Az R. 1. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:
„A beszámolóval végződő kötelező továbbképzés követelményrendszere”

 2. Az  R. 1.  melléklet első mondatában, a  „jogosultsági követelmények” szövegrész helyébe a  „beszámoló 
követelményei” szöveg lép.
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A Kormány 523/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A Kormány a  Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003.  évi 
CXXVIII.  törvény 18.  § (6)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasz nyomvonalát meghatározó tengelye (az egymástól legfeljebb 
100 méteres távolságban lévő tengelypontok ábrázolásával) az 1. mellékletben megállapított, M= 1:20000 léptékű 
áttekintő térkép alapján kerül kijelölésre.

 (2) Az 1. mellékletben szereplő tengelypontok Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózati (a továbbiakban: EOVA) 
koordinátáit, valamint GPS koordinátáit a 2. melléklet határozza meg, azzal, hogy az 1. és a 2. melléklet közötti, vagy 
az EOVA és a GPS koordináták közötti eltérés esetében a tengelypontok EOVA koordinátái tekintendők irányadónak.

 (3) Az  M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakaszának nyomvonala a  tengelypontokban az  út tengelyére 
merőlegesen, a 2. §-ban meghatározott távolságban felvett pontok, és a 2. § a)–e) pontjában rögzített alszakaszok 
végpontjaitól számított, a  2.  §-ban meghatározott távolsággal egyező sugarú félkör által meghatározott terület 
az 1. melléklet szerint.

 (4) Az  e  rendelettel kijelölt nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a  3.  melléklet tartalmazza. A  Magyar 
Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló törvényben foglalt, 
az ingatlanokat érintő korlátozásokat a 3. mellékletben szereplő ingatlanok tekintetében kell alkalmazni.

 (5) Ha a 3. mellékletben szereplő ingatlanok helyrajzi száma e rendelet hatálybalépését követően változik meg, akkor 
a (4) bekezdésben foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet 
az 1. mellékletben meghatározott nyomvonalfolyosó érint.

2. §  A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága alszakaszonként a következő:
a) a P1 ponttól P15 pontig 250 méter,
b) a P16 ponttól P35 pontig 100 méter,
c) a P36 ponttól P43 pontig 250 méter,
d) a P44 ponttól P74 pontig 100 méter és
e) a P75 ponttól P82 pontig 250 méter.

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

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 523/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez*

Az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közti szakaszának nyomvonala, és a nyomvonalát meghatározó 
tengelypontok összessége

* E rendelet 1. melléklete jelen közlöny mellékleteiként, az MK_13_222_523Korm_r_1mellekl_I.pdf, MK_13_222_523Korm_r_1mellekl_II.pdf és 
MK_13_222_523Korm_r_1mellekl_III.pdf fájlnevek alatt találhatóak. A rendelet ezen részei jelen közlöny 89116-től 89121-ig oldalait képezik.
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2. melléklet az 523/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

Az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közti szakasz tengelypontjainak koordinátái, és a beépítésre nem szánt terület határpontjainak tengelytől mért 
távolsága

  A B C D E F G

  Pont Szelvény EOV Y EOV X GPS É GPS K Távolság méterben

1 P1 76+708,650 651 803,858 252 075,411 47 36 45,16072 19 04 17,18362 250

2 P2 76+800,000 651 722,142 252 034,746 47 36 43,84475  19 04 13,27009 250

3 P3 76+900,000 651 639,991 251 977,868 47 36 42,00376  19 04 09,33556 250

4 P4 77+000,000 651 561,129 251 916,394 47 36 40,01390  19 04 05,55855 250

5 P5 77+100,000 651 475,765 251 864,529 47 36 38,33518  19 04 01,47039 250

6 P6 77+200,000 651 383,182 251 826,956 47 36 37,11927  19 03 57,03679 250

7 P7 77+300,000 651 288,719 251 794,175 47 36 36,05848  19 03 52,51328 250

8 P8 77+400,000 651 198,538 251 751,125 47 36 34,66510  19 03 48,19475 250

9 P9 77+500,000 651 110,696 251 703,336 47 36 33,11821  19 03 43,98824 250

10 P10 77+600,000 651 022,287 251 656,615 47 36 31,60587  19 03 39,75467 250

11 P11 77+700,000 650 931,170 251 615,481 47 36 30,27441  19 03 35,39153 250

12 P12 77+800,000 650 836,953 251 582,054 47 36 29,19247  19 03 30,88008 250

13 P13 77+900,000 650 740,280 251 556,585 47 36 28,36817  19 03 26,25112 250

14 P14 78+000,000 650 641,824 251 539,250 47 36 27,80720  19 03 21,53688 250

15 P15 78+100,000 650 542,266 251 530,172 47 36 27,51355  19 03 16,76993 250

16 P16 78+200,000 650 442,298 251 529,411 47 36 27,48915  19 03 11,98338 100

17 P17 78+300,000 650 342,612 251 536,962 47 36 27,73384  19 03 07,21037 100

18 P18 78+400,000 650 243,769 251 552,008 47 36 28,22117  19 03 02,47771 100

19 P19 78+500,000 650 145,914 251 572,571 47 36 28,88708  19 02 57,79235 100

20 P20 78+600,000 650 048,849 251 596,609 47 36 29,66546  19 02 53,14477 100

21 P21 78+700,000 649 952,159 251 622,124 47 36 30,49162  19 02 48,51511 100

22 P22 78+800,000 649 855,340 251 647,139 47 36 31,30153  19 02 43,87924 100

23 P23 78+900,000 649 757,916 251 669,668 47 36 32,03089  19 02 39,21436 100

24 P24 79+000,000 649 659,568 251 687,696 47 36 32,61446  19 02 34,50522 100
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25 P25 79+100,000 649 560,310 251 699,724 47 36 33,00369  19 02 29,75250 100

26 P26 79+200,000 649 460,495 251 705,529 47 36 33,19136  19 02 24,97313 100

27 P27 79+300,000 649 360,512 251 705,088 47 36 33,17672  19 02 20,18573 100

28 P28 79+400,000 649 260,752 251 698,404 47 36 32,95989  19 02 15,40905 100

29 P29 79+500,000 649 161,605 251 685,501 47 36 32,54163  19 02 10,66178 100

30 P30 79+600,000 649 063,456 251 666,431 47 36 31,92363  19 02 05,96237 100

31 P31 79+700,000 648 966,691 251 641,268 47 36 31,10829  19 02 01,32931 100

32 P32 79+800,000 648 871,686 251 610,110 47 36 30,09879  19 01 56,78061 100

33 P33 79+900,000 648 778,813 251 573,080 47 36 28,89913  19 01 52,33411 100

34 P34 80+000,000 648 688,327 251 530,537 47 36 27,52091  19 01 48,00202 100

35 P35 80+100,000 648 599,806 251 484,027 47 36 26,01422  19 01 43,76413 100

36 P36 80+200,000 648 512,418 251 435,416 47 36 24,43947  19 01 39,58057 250

37 P37 80+300,000 648 425,108 251 386,664 47 36 22,86010  19 01 35,40082 250

38 P38 80+400,000 648 336,236 251 340,844 47 36 21,37556  19 01 31,14625 250

39 P39 80+500,000 648 244,376 251 301,397 47 36 20,09736  19 01 26,74866 250

40 P40 80+600,000 648 149,555 251 269,723 47 36 19,07078  19 01 22,20923 250

41 P41 80+700,000 648 052,427 251 246,052 47 36 18,30326  19 01 17,55927 250

42 P42 80+800,000 647 953,666 251 230,548 47 36 17,80012  19 01 12,83101 250

43 P43 80+900,000 647 853,956 251 223,318 47 36 17,56483  19 01 08,05720 250

44 P44 81+000,000 647 753,991 251 224,413 47 36 17,59904  19 01 03,27104 100

45 P45 81+100,000 647 654,455 251 233,753 47 36 17,90019  19 00 58,50525 100

46 P46 81+200,000 647 555,692 251 249,378 47 36 18,40479  19 00 53,77632 100

47 P47 81+300,000 647 457,329 251 267,399 47 36 18,98694  19 00 49,06647 100

48 P48 81+400,000 647 358,701 251 283,874 47 36 19,51896  19 00 44,34394 100

49 P49 81+500,000 647 259,329 251 294,849 47 36 19,87283  19 00 39,58589 100

50 P50 81+600,000 647 159,399 251 297,734 47 36 19,96468  19 00 34,80129 100

51 P51 81+700,000 647 059,577 251 292,292 47 36 19,78685  19 00 30,02207 100

52 P52 81+800,000 646 960,553 251 278,559 47 36 19,34051  19 00 25,28127 100

53 P53 81+900,000 646 863,017 251 256,632 47 36 18,62908  19 00 20,61237 100

54 P54 82+000,000 646 767,643 251 226,662 47 36 17,65695  19 00 16,04681 100



89124 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2013. évi 222. szám
 

55 P55 82+100,000 646 675,096 251 188,858 47 36 16,43115  19 00 11,61687 100

56 P56 82+200,000 646 586,016 251 143,481 47 36 14,96015  19 00 07,35319 100

57 P57 82+300,000 646 501,023 251 090,848 47 36 13,25424  19 00 03,28546 100

58 P58 82+400,000 646 420,705 251 031,322 47 36 11,32518  18 59 59,44183 100

59 P59 82+500,000 646 345,621 250 965,317 47 36 09,18641  18 59 55,84906 100

60 P60 82+600,000 646 276,292 250 893,292 47 36 06,85279  18 59 52,53208 100

61 P61 82+700,000 646 213,186 250 815,755 47 36 04,34080  18 59 49,51327 100

62 P62 82+800,000 646 155,615 250 734,004 47 36 01,69246  18 59 46,75967 100

63 P63 82+900,000 646 100,688 250 650,440 47 35 58,98544  18 59 44,13277 100

64 P64 83+000,000 646 045,100 250 567,318 47 35 56,29271  18 59 41,47429 100

65 P65 83+100,000 645 985,603 250 486,967 47 35 53,68947  18 59 38,62846 100

66 P66 83+200,000 645 919,979 250 411,551 47 35 51,24599  18 59 35,48944 100

67 P67 83+300,000 645 848,304 250 341,858 47 35 48,98766  18 59 32,06064 100

68 P68 83+400,000 645 771,078 250 278,374 47 35 46,93023  18 59 28,36597 100

69 P69 83+500,000 645 688,835 250 221,538 47 35 45,08790  18 59 24,43099 100

70 P70 83+600,000 645 602,146 250 171,745 47 35 43,47348  18 59 20,28299 100

71 P71 83+700,000 645 511,614 250 129,340 47 35 42,09815  18 59 15,95084 100

72 P72 83+800,000 645 417,867 250 094,618 47 35 40,97147  18 59 11,46455 100

73 P73 83+900,000 645 321,631 250 067,519 47 35 40,09151  18 59 06,85889 100

74 P74 84+000,000 645 224,341 250 044,399 47 35 39,34032  18 59 02,20265 100

75 P75 84+100,000 645 127,567 250 019,251 47 35 38,52341  18 58 57,57123 250

76 P76 84+200,000 645 033,251 249 986,175 47 35 37,44982  18 58 53,05784 250

77 P77 84+300,000 644 943,670 249 941,878 47 35 36,01297  18 58 48,77162 250

78 P78 84+400,000 644 860,311 249 886,758 47 35 34,22580  18 58 44,78375 250

79 P79 84+500,000 644 784,474 249 821,675 47 35 32,11620  18 58 41,15644 250

80 P80 84+600,000 644 716,554 249 748,330 47 35 29,73928  18 58 37,90853 250

81 P81 84+700,000 644 653,322 249 670,865 47 35 27,22907  18 58 34,88527 250

82 P82 84+750,000 644 622,006 249 631,887 47 35 25,96601  18 58 33,38804 250
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3. melléklet az 523/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

Az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közti 
szakasz nyomvonalával érintett ingatlanok 
listája

A B C

  Település HRSZ

1 Budapest 63663
2 Budapest 65289

3 Budapest 65301

4 Budapest 65302

5 Budapest 65303

6 Budapest 65304

7 Budapest 65305/1

8 Budapest 65305/2

9 Budapest 65306

10 Budapest 65307

11 Budapest 65308/1

12 Budapest 65308/2

13 Budapest 65310/1

14 Budapest 65310/2

15 Budapest 65312

16 Budapest 65313

17 Budapest 65314

18 Budapest 65315

19 Budapest 65316

20 Budapest 65317

21 Budapest 65318

22 Budapest 65353

23 Budapest 65354

24 Budapest 65355

25 Budapest 65356

26 Budapest 65390

27 Budapest 65391

28 Budapest 65392

29 Budapest 65393

30 Budapest 65554/1

31 Budapest 65554/4

32 Budapest 65554/7

33 Budapest 65554/28

34 Budapest 65554/30

35 Budapest 65554/31

36 Budapest 65554/32

37 Budapest 65554/33

38 Budapest 65554/34

39 Budapest 65554/35

40 Budapest 65554/37

41 Budapest 65554/38

42 Budapest 65554/39

43 Budapest 65556

44 Budapest 65558

45 Budapest 65559/2

46 Budapest 65560

47 Budapest 65561

48 Budapest 65562/2

49 Budapest 65563/1

50 Budapest 65563/2

51 Budapest 65564/1

52 Budapest 65564/2

53 Budapest 65565

54 Budapest 65566/2

55 Budapest 65566/5

56 Budapest 65566/6

57 Budapest 65567/1

58 Budapest 65617

59 Budapest 65621

60 Budapest 65622
61 Budapest 65623
62 Budapest 65624
63 Budapest 65625
64 Budapest 65626
65 Budapest 65627
66 Budapest 65628
67 Budapest 65629
68 Budapest 65630
69 Budapest 65631
70 Budapest 65632
71 Budapest 65633
72 Budapest 65634
73 Budapest 65635
74 Budapest 65636
75 Budapest 65637
76 Budapest 65638
77 Budapest 65639
78 Budapest 65640
79 Budapest 65641
80 Budapest 65642
81 Budapest 65643
82 Budapest 65644
83 Budapest 65645
84 Budapest 65646
85 Budapest 65677
86 Budapest 65678
87 Budapest 65679
88 Budapest 65680
89 Budapest 65681
90 Budapest 65682
91 Budapest 65683
92 Budapest 65684
93 Budapest 65685
94 Budapest 65686
95 Budapest 65687
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96 Budapest 65688
97 Budapest 65689
98 Budapest 65690
99 Budapest 65691

100 Budapest 65692
101 Budapest 65693/1
102 Budapest 65694
103 Budapest 65695
104 Budapest 65696
105 Budapest 65697
106 Budapest 65698
107 Budapest 65699
108 Budapest 65700
109 Budapest 65701
110 Budapest 65702
111 Budapest 65703
112 Budapest 65704
113 Budapest 65705
114 Budapest 65706
115 Budapest 65707
116 Budapest 65708
117 Budapest 65709
118 Budapest 65710/1
119 Budapest 65710/2
120 Budapest 65711
121 Budapest 65712
122 Budapest 65713
123 Budapest 65714
124 Budapest 65715
125 Budapest 65716
126 Budapest 65717
127 Budapest 65718
128 Budapest 65719
129 Budapest 65720
130 Budapest 65721
131 Budapest 65722
132 Budapest 65725
133 Budapest 65729
134 Budapest 65731
135 Budapest 65732/1
136 Budapest 65732/2
137 Budapest 65733
138 Budapest 65734
139 Budapest 65735
140 Budapest 65736
141 Budapest 65737
142 Budapest 65738
143 Budapest 65739
144 Budapest 65740
145 Budapest 65741
146 Budapest 65742
147 Budapest 65743

148 Budapest 65744/1
149 Budapest 65744/2
150 Budapest 65745
151 Budapest 65746
152 Budapest 65750/6
153 Budapest 65750/14
154 Budapest 65750/22
155 Budapest 65750/23
156 Budapest 65750/24
157 Budapest 65750/25
158 Budapest 65750/26
159 Budapest 65750/27
160 Budapest 65750/28
161 Budapest 65750/29
162 Budapest 65750/30
163 Budapest 65750/31
164 Budapest 65750/32
165 Budapest 65750/33
166 Budapest 65750/34
167 Budapest 65750/35
168 Budapest 65750/36
169 Budapest 65750/37
170 Budapest 65750/38
171 Budapest 65750/39
172 Budapest 65750/40
173 Budapest 65750/41
174 Budapest 65750/42
175 Budapest 65750/43
176 Budapest 65750/44
177 Budapest 65750/45
178 Budapest 65750/46
179 Budapest 65750/47
180 Budapest 65750/48
181 Budapest 65750/49
182 Budapest 65750/50
183 Budapest 65750/51
184 Budapest 65750/52
185 Budapest 65750/53
186 Budapest 65750/54
187 Budapest 65750/55
188 Budapest 65750/56
189 Budapest 65750/57
190 Budapest 65750/58
191 Budapest 65750/59
192 Budapest 65750/60
193 Budapest 65750/61
194 Budapest 65750/62
195 Budapest 65750/78
196 Budapest 65750/79
197 Budapest 65750/80
198 Budapest 65750/81
199 Budapest 65750/82
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200 Budapest 65750/83
201 Budapest 65750/84
202 Budapest 65750/85
203 Budapest 65750/86
204 Budapest 65750/87
205 Budapest 65750/88
206 Budapest 65750/89
207 Budapest 65750/90
208 Budapest 65750/91
209 Budapest 65750/92
210 Budapest 65750/282
211 Budapest 65750/293
212 Budapest 65750/294
213 Budapest 65750/295
214 Budapest 65750/296
215 Budapest 65750/297
216 Budapest 65750/298
217 Budapest 65750/299
218 Budapest 65750/300
219 Budapest 65750/301
220 Budapest 65750/302
221 Budakalász 07
222 Budakalász 08/2
223 Budakalász 08/3
224 Budakalász 08/4
225 Budakalász 08/6
226 Budakalász 08/7
227 Budakalász 08/9
228 Budakalász 08/10
229 Budakalász 08/13
230 Budakalász 08/17
231 Budakalász 08/18
232 Budakalász 08/19
233 Budakalász 08/20
234 Budakalász 08/21
235 Budakalász 08/22
236 Budakalász 08/23
237 Budakalász 08/25
238 Budakalász 08/27
239 Budakalász 08/28
240 Budakalász 09
241 Budakalász 016/4
242 Budakalász 0197/7
243 Budakalász 0199/3
244 Budakalász 0200/3
245 Budakalász 0200/4
246 Budakalász 0200/5
247 Budakalász 0201
248 Budakalász 0205/9
249 Budakalász 0205/10
250 Budakalász 0206/3
251 Budakalász 0206/4

252 Budakalász 0206/7
253 Budakalász 0206/8
254 Budakalász 0206/9
255 Budakalász 0206/10
256 Budakalász 0209/1
257 Budakalász 0209/2
258 Budakalász 0209/3
259 Budakalász 0209/63
260 Budakalász 0209/65
261 Budakalász 0209/66
262 Budakalász 0209/67
263 Budakalász 0209/68
264 Budakalász 0209/71
265 Budakalász 0209/72
266 Budakalász 0209/80
267 Budakalász 0209/81
268 Budakalász 0209/82
269 Budakalász 0209/83
270 Budakalász 0209/84
271 Budakalász 0209/85
272 Budakalász 0209/86
273 Budakalász 0209/89
274 Budakalász 0209/90
275 Budakalász 0209/91
276 Budakalász 0209/109
277 Budakalász 0209/110
278 Budakalász 0209/111
279 Budakalász 0209/112
280 Budakalász 0209/113
281 Budakalász 0209/114
282 Budakalász 0209/124
283 Budakalász 0209/135
284 Budakalász 0209/136
285 Budakalász 0209/137
286 Budakalász 0209/140
287 Budakalász 0209/141
288 Budakalász 0209/142
289 Budakalász 0209/162
290 Budakalász 0209/163
291 Budakalász 0209/174
292 Budakalász 0209/181
293 Budakalász 0209/182
294 Budakalász 0209/197
295 Budakalász 0209/199
296 Budakalász 0209/200
297 Budakalász 0209/215
298 Budakalász 0209/216
299 Budakalász 0209/217
300 Budakalász 0209/218
301 Budakalász 0209/219
302 Budakalász 0209/220
303 Budakalász 0209/221
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304 Budakalász 0209/222
305 Budakalász 0209/223
306 Budakalász 0209/226
307 Budakalász 0209/243
308 Budakalász 0209/244
309 Budakalász 0209/245
310 Budakalász 0209/246
311 Budakalász 0209/250
312 Budakalász 0209/251
313 Budakalász 0209/254
314 Budakalász 0209/255
315 Budakalász 0209/256
316 Budakalász 0209/257
317 Budakalász 0209/262
318 Budakalász 0209/263
319 Budakalász 0210/3
320 Budakalász 0211/2
321 Budakalász 0211/3
322 Budakalász 0211/4
323 Budakalász 1236/13
324 Budakalász 1759/1
325 Budakalász 1759/2
326 Budakalász 1861/9
327 Budakalász 1861/13
328 Budakalász 2029
329 Budakalász 2030
330 Budakalász 2031
331 Budakalász 2032
332 Budakalász 2033
333 Budakalász 2034
334 Budakalász 2035
335 Budakalász 2036/1
336 Budakalász 2036/2
337 Budakalász 2036/3
338 Budakalász 2143/2
339 Budakalász 2175
340 Budakalász 2176
341 Budakalász 2177
342 Budakalász 2178
343 Budakalász 2179/1
344 Budakalász 2179/2
345 Budakalász 2180
346 Budakalász 2181
347 Budakalász 2182
348 Budakalász 2183
349 Budakalász 2184
350 Budakalász 2185
351 Budakalász 2186/1/A
352 Budakalász 2186/1/B
353 Budakalász 2186/2
354 Budakalász 2187
355 Budakalász 2188

356 Budakalász 2189/1
357 Budakalász 2189/2
358 Budakalász 2189/3
359 Budakalász 2190
360 Budakalász 2284
361 Budakalász 2285/3
362 Budakalász 2285/4
363 Budakalász 2285/5
364 Budakalász 2285/6
365 Budakalász 2286/1
366 Budakalász 2286/2
367 Budakalász 2287/1
368 Budakalász 2287/3
369 Budakalász 2287/4
370 Budakalász 2287/5
371 Budakalász 2287/6
372 Budakalász 2288/2
373 Budakalász 2288/4
374 Budakalász 2289/1
375 Budakalász 2289/2
376 Budakalász 2290/1
377 Budakalász 2513
378 Budakalász 2514/3
379 Budakalász 2514/14
380 Budakalász 2514/19
381 Budakalász 2514/20
382 Budakalász 2515/1
383 Budakalász 3151
384 Budakalász 3167
385 Budakalász 3168
386 Budakalász 3169
387 Budakalász 3170
388 Budakalász 3171
389 Budakalász 3172
390 Budakalász 3173
391 Budakalász 3174
392 Budakalász 3175
393 Budakalász 3176
394 Budakalász 3177/3
395 Budakalász 3181
396 Budakalász 3183
397 Budakalász 3193
398 Budakalász 3194
399 Budakalász 3195
400 Budakalász 3196
401 Budakalász 3197/11
402 Budakalász 3197/12
403 Budakalász 3197/13
404 Budakalász 3203/2
405 Budakalász 3204
406 Budakalász 3205
407 Budakalász 3206
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408 Budakalász 3207
409 Budakalász 3208
410 Budakalász 3209
411 Budakalász 3210
412 Budakalász 3212
413 Budakalász 3213
414 Budakalász 3214
415 Budakalász 3215
416 Budakalász 3216
417 Budakalász 3217/2
418 Budakalász 3218
419 Budakalász 3219/1
420 Budakalász 3221/1
421 Budakalász 3221/3
422 Budakalász 3223
423 Budakalász 3224/4
424 Budakalász 3224/5
425 Budakalász 3224/6
426 Budakalász 3229/1
427 Budakalász 3229/2
428 Budakalász 3230
429 Budakalász 3231/1
430 Budakalász 3231/2
431 Budakalász 3232
432 Budakalász 3233
433 Budakalász 3234
434 Budakalász 3235
435 Budakalász 3236
436 Budakalász 3237
437 Budakalász 3238
438 Budakalász 3239
439 Budakalász 3240
440 Budakalász 3241
441 Budakalász 3243/1
442 Budakalász 3243/2
443 Budakalász 3243/3
444 Budakalász 3244/1
445 Budakalász 3244/2
446 Budakalász 3245
447 Budakalász 3246
448 Budakalász 3247/2
449 Budakalász 3247/3
450 Budakalász 3248
451 Budakalász 3249/2
452 Budakalász 3249/3
453 Budakalász 3249/4
454 Budakalász 3249/5
455 Budakalász 3249/6
456 Budakalász 3249/7
457 Budakalász 3249/8
458 Budakalász 3252/2
459 Budakalász 3252/3

460 Budakalász 3252/4
461 Budakalász 3252/5
462 Budakalász 3252/6
463 Budakalász 4158
464 Üröm 064/35
465 Üröm 064/36
466 Üröm 064/37
467 Üröm 064/47
468 Üröm 064/48
469 Üröm 064/49
470 Üröm 064/50
471 Üröm 064/53
472 Üröm 064/54
473 Üröm 064/55
474 Üröm 064/57
475 Üröm 064/58
476 Üröm 065
477 Üröm 066
478 Üröm 067/1
479 Üröm 067/2
480 Üröm 067/3
481 Üröm 068
482 Üröm 069/1
483 Üröm 069/4
484 Üröm 069/5
485 Üröm 069/6
486 Üröm 069/7
487 Üröm 069/8
488 Üröm 069/9
489 Üröm 069/10
490 Üröm 069/11
491 Üröm 069/12
492 Üröm 069/13
493 Üröm 069/14
494 Üröm 069/15
495 Üröm 070
496 Üröm 071/2
497 Üröm 071/3
498 Üröm 073/2
499 Üröm 073/4
500 Üröm 073/6
501 Üröm 073/7
502 Üröm 073/8
503 Üröm 073/11
504 Üröm 073/12
505 Üröm 073/14
506 Üröm 073/15
507 Üröm 073/16
508 Üröm 073/17
509 Üröm 073/19
510 Üröm 073/20
511 Üröm 073/21
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512 Üröm 073/22
513 Üröm 073/23
514 Üröm 073/24
515 Üröm 073/25
516 Üröm 074
517 Üröm 075
518 Üröm 077
519 Üröm 078/19
520 Üröm 078/20
521 Üröm 078/21
522 Üröm 078/26
523 Üröm 078/27
524 Üröm 078/30
525 Üröm 078/31
526 Üröm 078/32
527 Üröm 078/33
528 Üröm 078/34
529 Üröm 078/35
530 Üröm 078/36
531 Üröm 078/37
532 Üröm 078/38
533 Üröm 078/39
534 Üröm 078/40
535 Üröm 078/41
536 Üröm 078/42
537 Üröm 078/43
538 Üröm 078/44
539 Üröm 078/45
540 Üröm 078/47
541 Üröm 078/48
542 Üröm 078/49
543 Üröm 078/50
544 Üröm 078/51
545 Üröm 078/52
546 Üröm 078/53
547 Üröm 078/54
548 Üröm 078/55
549 Üröm 078/56
550 Üröm 078/58
551 Üröm 078/59
552 Üröm 078/60
553 Üröm 078/61
554 Üröm 079
555 Üröm 083
556 Üröm 084/1
557 Üröm 084/2
558 Üröm 084/3
559 Üröm 084/4
560 Üröm 084/5
561 Üröm 084/6
562 Üröm 084/7
563 Üröm 085

564 Üröm 086/1
565 Üröm 086/2
566 Üröm 086/3
567 Üröm 086/4
568 Üröm 087
569 Üröm 088/1
570 Üröm 088/2
571 Üröm 088/3
572 Üröm 088/4
573 Üröm 088/5
574 Üröm 088/6
575 Üröm 088/7
576 Üröm 088/10
577 Üröm 089
578 Üröm 093/1
579 Üröm 094/4
580 Üröm 094/5
581 Üröm 094/6
582 Üröm 094/8
583 Üröm 094/16
584 Üröm 094/21
585 Üröm 094/23
586 Üröm 094/24
587 Üröm 095
588 Üröm 1193
589 Üröm 1194
590 Üröm 1195
591 Üröm 1196
592 Üröm 1197
593 Üröm 1198
594 Üröm 1199
595 Üröm 1200
596 Üröm 1201
597 Üröm 1202
598 Üröm 1203
599 Üröm 1204
600 Üröm 1205
601 Üröm 1206
602 Üröm 1207
603 Üröm 1208
604 Üröm 1209
605 Üröm 1210
606 Üröm 1211
607 Üröm 1218
608 Üröm 1221
609 Üröm 1222
610 Üröm 1223
611 Üröm 1224
612 Üröm 1225
613 Üröm 1801
614 Üröm 2088/1
615 Üröm 2088/2
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616 Üröm 2088/3
617 Üröm 2089/1
618 Üröm 2089/2
619 Üröm 2091/1
620 Üröm 2091/2
621 Üröm 2092/2
622 Üröm 2092/4
623 Üröm 2093/1
624 Üröm 2093/2
625 Üröm 2094/2
626 Üröm 2096/2
627 Üröm 2098/2
628 Üröm 2099/2
629 Üröm 2101/2
630 Pilisborosjenő 02/1
631 Pilisborosjenő 02/2
632 Pilisborosjenő 010
633 Pilisborosjenő 013/20
634 Pilisborosjenő 013/21
635 Pilisborosjenő 013/22
636 Pilisborosjenő 013/23
637 Pilisborosjenő 013/24
638 Pilisborosjenő 013/32
639 Pilisborosjenő 013/33
640 Pilisborosjenő 014
641 Pilisborosjenő 015/3
642 Pilisborosjenő 015/4
643 Pilisborosjenő 015/5
644 Pilisborosjenő 015/15
645 Pilisborosjenő 015/16
646 Pilisborosjenő 015/17
647 Pilisborosjenő 015/18
648 Pilisborosjenő 015/19
649 Pilisborosjenő 015/20
650 Pilisborosjenő 015/27
651 Pilisborosjenő 015/38
652 Pilisborosjenő 015/39
653 Pilisborosjenő 015/40
654 Pilisborosjenő 015/44
655 Pilisborosjenő 030/9
656 Pilisborosjenő 030/11
657 Pilisborosjenő 032
658 Pilisborosjenő 0133/3
659 Pilisborosjenő 0133/47
660 Pilisborosjenő 0135/2
661 Pilisborosjenő 0135/5
662 Pilisborosjenő 0135/6
663 Pilisborosjenő 0135/7
664 Pilisborosjenő 0135/8
665 Pilisborosjenő 0135/9
666 Pilisborosjenő 0135/10
667 Pilisborosjenő 0135/11

668 Pilisborosjenő 0135/12
669 Pilisborosjenő 511
670 Pilisborosjenő 512/1
671 Pilisborosjenő 512/2
672 Pilisborosjenő 565
673 Pilisborosjenő 566
674 Pilisborosjenő 567
675 Pilisborosjenő 568
676 Pilisborosjenő 569
677 Pilisborosjenő 570
678 Pilisborosjenő 571
679 Pilisborosjenő 572
680 Pilisborosjenő 576
681 Pilisborosjenő 577
682 Pilisborosjenő 579
683 Pilisborosjenő 580
684 Pilisborosjenő 581
685 Pilisborosjenő 582
686 Pilisborosjenő 583
687 Pilisborosjenő 584
688 Pilisborosjenő 585
689 Pilisborosjenő 586
690 Pilisborosjenő 587
691 Pilisborosjenő 588
692 Pilisborosjenő 589
693 Pilisborosjenő 590
694 Pilisborosjenő 591
695 Pilisborosjenő 592
696 Pilisborosjenő 593
697 Pilisborosjenő 594
698 Pilisborosjenő 595
699 Pilisborosjenő 597
700 Pilisborosjenő 598
701 Pilisborosjenő 599
702 Pilisborosjenő 600
703 Pilisborosjenő 601
704 Pilisborosjenő 602
705 Pilisborosjenő 603
706 Pilisborosjenő 604
707 Pilisborosjenő 605
708 Pilisborosjenő 606
709 Pilisborosjenő 607
710 Pilisborosjenő 608
711 Pilisborosjenő 609
712 Pilisborosjenő 610
713 Pilisborosjenő 611
714 Pilisborosjenő 612
715 Pilisborosjenő 613
716 Pilisborosjenő 614
717 Pilisborosjenő 615
718 Pilisborosjenő 616
719 Pilisborosjenő 617
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720 Pilisborosjenő 618
721 Pilisborosjenő 619
722 Pilisborosjenő 620
723 Pilisborosjenő 621
724 Pilisborosjenő 630
725 Pilisborosjenő 637
726 Pilisborosjenő 638
727 Pilisborosjenő 639
728 Pilisborosjenő 640
729 Pilisborosjenő 641
730 Pilisborosjenő 642
731 Pilisborosjenő 643
732 Pilisborosjenő 644
733 Pilisborosjenő 645
734 Pilisborosjenő 646
735 Pilisborosjenő 647
736 Pilisborosjenő 648
737 Pilisborosjenő 649
738 Pilisborosjenő 650
739 Pilisborosjenő 651
740 Pilisborosjenő 652
741 Pilisborosjenő 661
742 Pilisborosjenő 682
743 Pilisborosjenő 683
744 Pilisborosjenő 684
745 Pilisborosjenő 685
746 Pilisborosjenő 686
747 Pilisborosjenő 687
748 Pilisborosjenő 688
749 Pilisborosjenő 689
750 Pilisborosjenő 703
751 Pilisborosjenő 704
752 Pilisborosjenő 705/7
753 Pilisborosjenő 705/8
754 Pilisborosjenő 705/9
755 Pilisborosjenő 705/22
756 Pilisborosjenő 705/23
757 Pilisborosjenő 705/24
758 Pilisborosjenő 705/25
759 Pilisborosjenő 705/27
760 Pilisborosjenő 705/29
761 Pilisborosjenő 705/30
762 Pilisborosjenő 705/31
763 Pilisborosjenő 709
764 Pilisborosjenő 710
765 Pilisborosjenő 711
766 Pilisborosjenő 712/1
767 Pilisborosjenő 712/2
768 Pilisborosjenő 712/3
769 Pilisborosjenő 712/4
770 Pilisborosjenő 713
771 Pilisborosjenő 2060/1

772 Pilisborosjenő 2060/2
773 Pilisborosjenő 2061/1
774 Pilisborosjenő 2061/2
775 Pilisborosjenő 2062/1
776 Pilisborosjenő 2062/2
777 Pilisborosjenő 2063/1
778 Pilisborosjenő 2063/2
779 Pilisborosjenő 2064
780 Pilisborosjenő 2065
781 Pilisborosjenő 2066
782 Pilisborosjenő 2066/A/1
783 Pilisborosjenő 2066/A/2
784 Pilisborosjenő 2066/A/3
785 Pilisborosjenő 2066/A/4
786 Pilisborosjenő 2066/A/5
787 Pilisborosjenő 2066/A/6
788 Pilisborosjenő 2067/1
789 Pilisborosjenő 2067/2
790 Pilisborosjenő 2068/2
791 Pilisborosjenő 2080/4
792 Pilisborosjenő 2081
793 Pilisborosjenő 2082
794 Pilisborosjenő 2083/1
795 Pilisborosjenő 2083/2
796 Pilisborosjenő 2084/1
797 Pilisborosjenő 2084/2
798 Pilisborosjenő 2084/2/A/1
799 Pilisborosjenő 2084/2/A/2
800 Pilisborosjenő 2085/1
801 Pilisborosjenő 2085/2
802 Pilisborosjenő 2086/1
803 Pilisborosjenő 2087
804 Pilisborosjenő 2088
805 Pilisborosjenő 3149
806 Pilisborosjenő 3150
807 Pilisborosjenő 3151
808 Pilisborosjenő 3152
809 Pilisborosjenő 3153
810 Pilisborosjenő 3154
811 Pilisborosjenő 3155
812 Pilisborosjenő 3156
813 Pilisborosjenő 3157
814 Solymár 0133/2
815 Solymár 0133/3
816 Solymár 0133/5
817 Solymár 0133/6
818 Solymár 0133/7
819 Solymár 0133/8
820 Solymár 0133/9
821 Solymár 0133/11
822 Solymár 0133/12
823 Solymár 0133/13
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824 Solymár 0133/19
825 Solymár 0133/20
826 Solymár 0133/21
827 Solymár 0133/22
828 Solymár 0133/23
829 Solymár 0133/24
830 Solymár 0133/26
831 Solymár 0133/27
832 Solymár 0133/28
833 Solymár 0133/29
834 Solymár 0133/30
835 Solymár 0133/31
836 Solymár 0133/36
837 Solymár 0136
838 Solymár 0145/2
839 Solymár 0145/3
840 Solymár 0145/4
841 Solymár 0145/6
842 Solymár 0145/9
843 Solymár 0145/10
844 Solymár 0145/11
845 Solymár 0145/12
846 Solymár 0145/13
847 Solymár 0145/14
848 Solymár 0145/15
849 Solymár 0145/16
850 Solymár 0145/17
851 Solymár 0145/18
852 Solymár 0145/19
853 Solymár 0145/20
854 Solymár 0145/21
855 Solymár 0145/22
856 Solymár 0145/23

857 Solymár 0145/24
858 Solymár 0145/25
859 Solymár 0145/26
860 Solymár 0145/50
861 Solymár 0145/51
862 Solymár 0145/52
863 Solymár 0146
864 Solymár 0147
865 Solymár 0148/1
866 Solymár 0148/2
867 Solymár 0148/3
868 Solymár 0148/14
869 Solymár 0148/15
870 Solymár 0148/16
871 Solymár 0153
872 Solymár 0154/2
873 Solymár 0154/4
874 Solymár 0154/5
875 Solymár 0154/12
876 Solymár 0154/15
877 Solymár 0154/16
878 Solymár 0155
879 Solymár 0162
880 Solymár 0165/4
881 Solymár 0166
882 Solymár 0167/1
883 Solymár 0167/15
884 Solymár 0167/22
885 Solymár 0167/23
886 Solymár 0168
887 Solymár 0169
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A Kormány 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés a) és h)  pontjában, valamint a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI.  törvény 53.  § a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8. és 10. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9.  § és a  11.  § tekintetében a  távhőszolgáltatásról szóló 2005.  évi XVIII.  törvény 60.  § (1)  bekezdés k)  pontjában, valamint 
a  11.  § tekintetében a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI.  törvény 14.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 
2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a kormány kereskedelmi hatóságként és a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009.  évi lXXvI.  törvény (a  továbbiakban: szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóságként – a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. § 
(1) bekezdésében foglalt kivétellel –]
„a) a  csomagküldő kereskedelem, az  automatából történő értékesítés, valamint a  közlekedési eszközön folytatott 
értékesítés esetében a  6.  § (1), (2) és (4)–(7)  bekezdése, a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 
(a  továbbiakban: Kertv.) 3.  § (1) és (5)  bekezdése, 6/G.  § a)  pontja, valamint e  rendelkezésekkel összefüggésben 
a  Kertv. 9.  § (1), (4) és (5)  bekezdése tekintetében a  kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a  kerületi 
önkormányzat jegyzőjét, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi 
főjegyzőt,”
(jelöli ki.)

2. §  Az R1. 6. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az  üzleten kívüli kereskedelem keretében a  termék forgalmazása céljából a  vásárlónak szervezett utazást 
vagy rendezvényt a  kereskedő köteles – az  utazás vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével  – 
legkésőbb tizenöt nappal megelőzően az  1.  melléklet 4a.  pontja szerinti adattartalommal a  jegyző részére 
bejelenteni. A  jegyző a  bejelentés másolatát soron kívül, de legkésőbb a  bejelentés beérkezését követő három 
napon belül megküldi az utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek.”

3. §  Az R1. a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § Közlekedési eszközön folytatott értékesítés a közlekedési eszköz tulajdonosának, vagy üzembentartójának 
engedélyével, továbbá az  értékesített termékre vonatkozó jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek 
birtokában, a  kereskedő nevének és székhelyének a  vásárlók számára jól látható helyen történő feltüntetésével 
végezhető.”

4. §  Az R1. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § A 2014. február 1-jéig bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten 
kívüli kereskedelmet végző kereskedőknek tevékenységüket nem kell bejelenteniük a  kereskedelmi tevékenység 
helye szerinti jegyzőhöz.”

5. §  Az R1. a következő 29/B. §-sal egészül ki:
„29/B. § A 2014. február 1-jéig bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten 
kívüli kereskedelmet végző kereskedők nyilvántartásának adatait a  székhely szerinti jegyző 2014. február 1-jéig 
átadja a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzők részére.”
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6. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § (1) Az R1. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  mérésügyi és műszaki biztonsági tevékenységért jogszabály alapján befizetett igazgatási szolgáltatási 
díjbevétel 50%-a a  fővárosi és megyei kormányhivatalokat, 50%-a a  Hivatalt illeti meg. A  Hivatal a  díjbevételt 
a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig utalja át a jogosultak részére.”

9. §  Az R2. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti hatóság
a) a  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben meghatározott, műszaki biztonsági szempontból veszélyes berendezésekkel és 
létesítményekkel kapcsolatos eljárásokban műszaki biztonsági hatóságként jár el,
b) ellátja a  gáz csatlakozóvezeték- és a  felhasználói berendezés-létesítési, a  biztonsági előírást érintő felszerelési 
és időszaki ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint e  tevékenységek tekintetében 
a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti hatósági 
feladatokat,
c) műszaki biztonsági hatóságként jár el a  felvonó, mozgólépcső létesítésének, áthelyezésének, főbb műszaki 
adatainak megváltoztatásával járó átalakításának, használatbavételének, valamint elbontásának engedélyezésével 
kapcsolatos hatósági eljárásokban a  vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes 
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott felvonókkal, mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal 
kapcsolatos hatósági eljárások kivételével, továbbá
d) eljár a  kőolaj-feldolgozás és a  kőolajtermék-tárolás tekintetében az  energetikai létfontosságú rendszerekkel és 
létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban.”

10. §  Az R2. 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  rendelet 2.  § (6)  bekezdésének a  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.  
(IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, továbbá az energetikai létfontosságú rendszerek 
és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód Kr3.) megállapított rendelkezéseit a  Mód Kr3. 
hatálybalépését követően a 2014. január 1-jétől kibocsátott számlák alapján beérkezett díjbevételek megosztásánál 
kell alkalmazni.”

3. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről  
és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Nem lép hatályba az  energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 23. §-a.

4. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2–3. §, 6. §, valamint 8-10. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 7. § 2014. január 13-án lép hatályba.
 (4) Az 1. § és 4. § 2014. február 1-jén lép hatályba.
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13. §  Az 1–8.  § a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

14. §  Az 1–8. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

 I.  Az R1. 1. melléklet A) cím I. alcím 4. pontja a következő 4.4. alponttal egészül ki:
(a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:)
„4.4. a  közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a  közlekedési eszköznek a  megjelölése (a  jármű 
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;”

 II.  Az R1. 1. melléklet A) cím I. alcíme a következő 4a. ponttal egészül ki:
„4a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a  termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény 
helyének és időpontjának, illetve a  szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az  utazás indulási és 
célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;”

2. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

 I.  Az R1. 2. melléklet A) cím 5. pont 5.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kereskedelmi tevékenység helye:)
„5.4. a  közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a  közlekedési eszköznek a  megjelölése (a  jármű 
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak;”

 II.  Az R1. 2. melléklet A) címe a következő 5a. ponttal egészül ki:
„5a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a  termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény 
helyének és időpontjának, illetve a  szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az  utazás indulási és 
célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;”

3. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

Az R1. 1. melléklet A) cím I. alcím 6. pontja a következő 6.9. alponttal egészül ki:
(amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet)
„6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-
várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, 
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a  közforgalom céljára átadott 
magánút egy részén);”
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4. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

Az R1. 2. melléklet A) cím 7. pontja a következő 7.6. alponttal egészül ki:
(amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,)
„7.6. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-
várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, 
parkolóházban, vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a  közforgalom céljára átadott 
magánút egy részén);”

A Kormány 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat 
igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról

A Kormány a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.  évi CXXVI.  törvény 53.  § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 81/A.  §-ában foglaltak tekintetében – adóhatóság, 
valamint a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé történő adatszolgáltatás, továbbá 
a mezőgazdasági őstermelők adatainak országos nyilvántartása kivételével – a Kormány mezőgazdasági igazgatási 
szervként a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát (a továbbiakban: NAK) jelöli ki.

2. §  A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 19/C. § 
(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági szakigazgatási szervként a NAK-ot jelöli ki.

3. § (1) A NAK agrárigazgatási hatósági feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:
a) nyilvántartásba veszi a  mezőgazdasági őstermelőket, melynek keretében kiadja, érvényesíti és visszavonja 

az őstermelői igazolványt,
b) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben, 

és az  annak végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltaknak megfelelően felméri a  mezőgazdasági 
káreseményt, és jogszabályokban valamint megállapodásban meghatározott adattartalommal 
jegyzőkönyvet állít ki,

c) közreműködik a  kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos 
jogszabályokban meghatározott feladatokban,

d) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira 
kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően közreműködik a  meg nem munkált termőföldterületek 
felmérésében, amely során információt szolgáltat a földművelésügyi hatóság számára,

e) ellátja a  jogszabályban, illetve az  egyéb szervezetekkel kötött megállapodásban meghatározottak szerinti 
feladatokat.

 (2) A NAK egyéb agrárigazgatási feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:
a) folyamatos tájékoztatást ad a  gazdálkodók részére a  mezőgazdaságot érintő agrárpolitikai és kormányzati 

döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről,
b) technikai közreműködőként segítséget nyújt az agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus 

ügyintézésben, valamint biztosítja a szükséges nyomtatványokat,
c) információ adásával, a  szükséges nyomtatványok, illetve elektronikai segítségnyújtás biztosításával segíti 

a gazdálkodók egyes adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését,
d) ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)–d)  pontjaiban foglalt feladatok ellátásának biztosítására – a  jogszabályban nem rendezett 
kérdések tekintetében – a Vidékfejlesztési Minisztérium és a NAK megállapodást kötnek.
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4. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Hankook Tire Magyarország Kft. által megvalósításra kerülő 
Rácalmás város közigazgatási területén lévő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 053/9 helyrajzi számú földrészleten, 
illetve az  ebből a  földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken, 
gumiabroncs gyár létesítését eredményező beruházással függenek össze.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az  esetekben, amikor az  1.  mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az  adott 
eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági 
ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (4) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1) Az építtetőnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés – a  környezeti hatásvizsgálati és 
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárást 
lezáró határozat, a  környezetvédelmi engedély és az  egységes környezethasználati engedély tárgyában hozott 
döntés kivételével – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1.
Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként 

gumiabroncs üzem és annak 

építményei 

Rácalmás város területén 

fekvő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti 

053/9 helyrajzi számú 

földrészlet, illetve az ebből 

a földrészletből telekalakítási 

eljárások jogerős befejezését 

követően kialakított 

földrészletek

általános építésügyi 

hatósági eljárások

Dunaújvárosi Járási Hivatal 

Járási Építésügyi Hivatala

Fejér Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatala

3.

örökségvédelmi hatósági 

eljárások, régészeti 

feltárásokkal kapcsolatos 

eljárások (a további 

régészeti feladatellátás 

meghatározása kivételével)

Székesfehérvári Járási 

Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Fejér Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatala,

régészet vonatkozásában:

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

4.

további régészeti 

feladatellátás 

meghatározása

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

nincs

5.

környezetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárás

Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség

6.

természetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárás

Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség 

7.
útügyi hatósági 

engedélyezési eljárás

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Központ

8.
vízjogi engedélyezési eljárás Közép-dunántúli Vízügyi 

Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság

9.

A Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalról 

és a területi mérésügyi 

és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 

320/2010. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 12. § (2) bekezdése 

és 13. § (2) bekezdése 

szerinti engedélyezési eljárás

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Mérésügyi 

és Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal

10.
ingatlan-nyilvántartási 

hatósági eljárás

Dunaújvárosi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala

11.
telekalakítási hatósági 

eljárás

Dunaújvárosi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala

12.
földmérési hatósági eljárás Dunaújvárosi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala
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13.
hírközlési hatósági 

engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság elnöke

14.

szénhidrogén vezetékkel, 

valamint annak üzemben 

tartásához szükséges 

létesítményekkel 

kapcsolatos engedélyezésre 

irányuló hatósági eljárások

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal Veszprémi 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal

15.

bányahatósági 

engedélyezési eljárás

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal Veszprémi 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal

16.

talajvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárás

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

17.

élelmiszerlánc-felügyeleti 

eljárás

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

18.

vasúti hatósági 

engedélyezési eljárás

Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Útügyi, Vasúti és 

Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Központ

19.

tűzvédelmi hatósági 

ügyekben eltérési 

engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

20.

a jogszabályban, nemzeti 

szabványban teljes 

körűen nem szabályozott 

beépített tűzoltó 

berendezések létesítési és 

használatbavételi eljárások

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

21.

beépített tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési és 

használatbavételi eljárások

Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

22.

a jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 

hatósági eljárások

Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság
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2. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

Az 1. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben közreműködő 
szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2.
építésügy Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Építésügyi 

Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

3.

műemlékvédelem és régészet Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala,

régészet vonatkozásában:

Budapest Főváros Kormányhivatalának 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

4.
környezetvédelem és természetvédelem Közép-dunántúli Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség

5. vízügy Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság Országos Vízügyi Hatóság

6.
közúti közlekedés Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

7.
vasúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 

Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

8. légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

9.
földtan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.
bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

11. rendészet Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság

12.
tűzvédelem Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.
honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

vezetője

honvédelemért felelős miniszter

14.
katasztrófavédelem Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15.
talajvédelem Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16.
erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

17.
élelmiszerlánc-biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

18.
egészségügy Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

20.
műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelete
a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013.  évi 
CCXXXVIII.  törvény 91. § a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § f )  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Ezt a  rendeletet kell alkalmazni a  választási irodák országos és helyi népszavazás kezdeményezésével kapcsolatos 
feladatainak végrehajtására.

2. §  A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján, más választási iroda a helyben szokásos módon hozza 
nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

3. §  A választási iroda a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ívet személyesen átadja vagy postai úton megküldi 
a kezdeményezőnek.

4. §  A  választási iroda az  aláírásgyűjtő ívek benyújtásakor gondoskodik a  benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvételéről és 
biztonságos megőrzéséről. Az  átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az  aláírások benyújtójának az  aláírások 
számára vagy az aláírásgyűjtő ívek számára vonatkozó nyilatkozatát.

5. § (1) A helyi – megyei szintű népszavazás esetén a területi – választási iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Irodát
a) az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának benyújtásáról, és az azon szereplő kérdésről,
b) a választási bizottság hitelesítéssel kapcsolatos döntéséről, a  hitelesítést megtagadó döntés esetén annak 

indokáról,
c) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról,
d) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelemről hozott döntésről,
e) az aláírások benyújtását követően az aláírások ellenőrzésének eredményéről,
f ) a képviselő-testületnek a helyi népszavazás elrendelésével kapcsolatos döntéséről, valamint
g) a helyi népszavazás kitűzéséről szóló határozatról.

 (2) A Nemzeti Választási Iroda az (1) bekezdés g) pontja szerinti tájékoztatás alapján a választások hivatalos honlapján 
nyilvánosságra hozza a helyi népszavazás időpontját és a helyi népszavazásra feltett kérdést.

6. §  Az  országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintáját az  1.  melléklet, a  helyi népszavazási 
kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintáját a 2. melléklet állapítja meg.

7. § (1) Ez a rendelet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása kitűzésének napján lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti

a) a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.)  
BM rendelet
aa) 3.  § (1)  bekezdésében az „az európai parlamenti képviselők, az  országgyűlési képviselők, a  helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a  helyi és az  országos nemzetiségi 
önkormányzatok tagjainak általános választásához, továbbá az  országos népszavazás-
kezdeményezést és a  népi kezdeményezést aláírók adatainak hitelesítéséhez hivatalból, egyéb 
esetben” szövegrész,

ab) (2) bekezdésében az „a népi kezdeményezésben vagy” szövegrész,
ac) (3) bekezdésében „és népi kezdeményezéshez” szövegrész,
ad) (4) bekezdésében a „ , népi kezdeményezést” szövegrész,
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ae) (5) bekezdésében a „hivatalból, illetve igénybejelentés alapján” szövegrész, valamint
af ) 5. § (1) bekezdésének b) pontja,

b) a választási eljárásról szóló 1997.  évi C.  törvény végrehajtásáról a  helyi népszavazáson és a  helyi népi 
kezdeményezésen című 29/2000. (X. 27.) BM rendelet 1. §-ában az „és helyi népi kezdeményezés” szövegrész, 
4. §-a és az azt megelőző alcím, II. Része, valamint 21. §-ának (2) bekezdése,

c) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról szóló 
5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet, valamint

d) a választási eljárásról szóló 1997.  évi C.  törvénynek az  országos népszavazási kezdeményezésen és 
az országos népi kezdeményezésen történő végrehajtásáról szóló 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet.

  dr. navracsics tibor s. k., 
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) kIm rendelethez

 

 

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ  ÍV  
   

Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben: 
 

(az országos népszavazásra bocsátandó kérdés szövege) 

 
Az aláírásgyűjtő ív a ………………………………..……………..……………………… 
……………………………………….számú határozatával került hitelesítésre. 

 Budapest, ……… év …… hó …… nap 
……………………………….. 

a Nemzeti Választási Iroda elnöke 
PH. 

 

 

Olvasható családi és utónév Személyi azonosító 
(Ha nem rendelkezik személyi azonosítóval: 
- a magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma, VAGY 
- a magyar honosítási okirat száma, VAGY 
- a magyar állampolgársági bizonyítvány száma) 

Anyja születési családi és 
utóneve 

Saját kezű aláírás 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja! 
       az aláírást gyűjtő polgár 

............................................ 
neve 

 
 

 
............................................ 

személyi azonosítója, ennek hiányában 
- a magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma, VAGY 
- a magyar honosítási okirat száma, VAGY 
- a magyar állampolgársági bizonyítvány száma 

............................................ 
aláírása 
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2. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) kIm rendelethez

 

 
ALÁÍRÁSGYŰJTŐ  ÍV  

   

Alulírottak helyi népszavazás kitűzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben: 
 

(a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövege) 

 Az aláírásgyűjtő ív a ………………………………..……………..……………………… 
……………………………………….számú határozatával került hitelesítésre. 

  ………………, ……év …… hó …… nap 

 
……………………………….. 

a ……………………………………  Választási 
Iroda vezetője 

PH. 
 

 Olvasható családi és utónév Személyi azonosító Anyja születési családi és utóneve  Saját kezű aláírás 

1.                   -       -     

             
2.                   -       -     

             
3.                   -       -     

             
4.                   -       -     

             
5.                   -       -     

             
6.                   -       -     

             
7.                   -       -     

             
8.                   -       -     

             
9.                   -       -     

             
10.                   -       -     

             
11.                               

             
12.                               

             
13.                               

             
14.                               

             
15.                   -       -     

             Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja! 
az aláírást gyűjtő polgár 

 
............................................ 

neve 

 
 

 

            
személyi azonosítója 

............................................ 
aláírása 
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelete
az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek 
normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 346.  § a), e), f ) és j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
12. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti a választás pénzügyi feladat- és költségtervét.
 (2) A helyi választási iroda (a  továbbiakban: HVI), az  országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 

(a továbbiakban: OEVI) és a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, a külpolitikáért felelős miniszter 
által kijelölt szerv vezetője, továbbá a választások lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb 
szerv) vezetője választási feladatai tekintetében
a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,
b) felelős a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,
c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti 

és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására, valamint
d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek az elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) Az országgyűlési képviselők választásán a  választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi 
fedezetéül az 1. mellékletben felsorolt tételek, normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének 
a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított 
költségvetési fedezet szolgálnak.

 (2) Az Európai Parlament tagjainak választásán a  választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi 
fedezetéül a 2. mellékletben felsorolt tételek, normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének 
a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított 
költségvetési fedezet szolgálnak.

 (3) Az országgyűlési képviselők és az  Európai Parlament tagjainak azonos napon megtartott választásán a  választási 
feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül a 3. mellékletben felsorolt tételek, normatívák, 
a  nem normatív kiadások tekintetében az  NVI elnökének a  külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az  egyéb 
szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgálnak.

 (4) A pénzügyi fedezet számításánál
a) a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a  központi névjegyzék szavazás napját megelőző 58. napi 

adatai,
b) a bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező polgárok számára 

(a  továbbiakban: lakosságszám) vonatkozó adatokat a  polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó 
nyilvántartás adatai alapul vételével, a választás évének január 1-jei állapota szerint

kell figyelembe venni.

3. §  Az NVI elnöke a  választás lebonyolítására rendelkezésre álló összegből megállapodás alapján biztosítja 
a  külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv, illetve az  egyéb szerv részére a  feladatai végrehajtásának 
pénzügyi fedezetét.

4. § (1) Az NVI a  választások pénzügyi fedezetének a  HVI-t, az  OEVI-t és a TVI-t megillető részét a TVI részére az  illetékes 
fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára folyósítja. A TVI a választások pénzügyi fedezetének 
a HVI-t és az OEVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal 
esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára folyósítja.

 (2) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló normatívák szerinti összeg a  választás napját megelőző 
harmincadik napig előlegként kerül folyósításra a TVI részére. A TVI a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és 
az OEVI-t megillető részét a választás napját megelőző huszadik napig folyósítja.

 (3) A választás alábbi személyi juttatásainak folyósítására csak a  pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerül sor 
az alábbiak szerint:
a) a HVI és OEVI vezetők személyi juttatásainak kifizetéséről a  TVI vezetője a  HVI és az  OEVI pénzügyi 

elszámolásának elfogadásával dönt, és haladéktalanul intézkedik a folyósításról,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 89147

b) a TVI vezetők és tagok, valamint a  külképviseleti választási irodák (a  továbbiakban: KÜVI) vezetői és tagjai 
személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke dönt.

 (4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személyi juttatások fedezetét az NVI a döntést követő 8 munkanapon 
belül folyósítja.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvényben és 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak 
figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra e rendelet szerinti normatívákat kell biztosítani.

 (2) Többlettámogatást különösen
a) az országgyűlési képviselők és az  Európai Parlament tagjainak választásán a  választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a  választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról, valamint a  választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról 
szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 7/A. § (5) bekezdés b) pont szerinti, az informatikai 
rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása (terem biztosítása, technikai feltételek – hangosítás, 
kivetítő – biztosítása, ellátás),

b) a szavazatszámláló bizottságba bevont póttagok,
c) a jegyzőkönyvvezetők számának a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Ve.) 

52. § (2) bekezdése alapján történő növekedése,
d) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,
e) a Ve. 15. § (1) bekezdése szerinti kiadások,
f ) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a  választási iroda által a  Ve. 66.  § (4a)  bekezdése alapján ellátott 

többletfeladatok
miatt lehet igényelni.

 (3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre 
a  feladatra biztosított, a  normatívák szerint számolt összeget, illetve – ha a  feladatelmaradás ismertté válása előtt 
indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványát vissza kell utalni.

 (4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a  téves adatszolgáltatásból származó 
különbözeteket.

 (5) A HVI, az  OEVI, illetve a  TVI többletkiadásainak és a  (3)  bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve 
kötelezettségvállalásainak az  elszámolásban való érvényesítését a  TVI vezetője kezdeményezi az  NVI elnökénél. 
A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke dönt 3 munkanapon belül. Ha a kérelem elbírálására a határidőn belül nem 
kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

 (6) A külképviseleti szavazással kapcsolatban felmerült többletkiadásoknak és a  (3)  bekezdés szerinti indokolt 
kifizetéseknek, illetve kötelezettségvállalásoknak az  elszámolásban való érvényesítését a  külpolitikáért felelős 
miniszter által kijelölt szerv vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. Az NVI elnöke dönt a kérelem elfogadásáról. 
Ha a kérelmet nem fogadja el, döntéséről 3 munkanapon belül értesíti a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt 
szerv vezetőjét. Ha a  kérelem elbírálására a  fenti határidőn belül nem kerül sor, a  határidő leteltét követő napon 
az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten – az  országgyűlési képviselők és 
az Európai Parlament tagjai azonos napon megtartott választása esetén együtt – kell kezelni.

 (2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról – ezen belül a többletköltségekről és a feladatelmaradásról – 
feladatonként (jogcím) számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint, 
a  választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A  részletező nyilvántartásokban meg kell 
jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

 (3) A támogatásokról a részletező nyilvántartásokkal összhangban az NVI elnöke részére el kell számolni (feladattípusú 
elszámolás), melynek alapja a  tényleges kifizetések összege. Az  elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról 
a kötelezettségvállalások alapján kell elszámolni.

 (4) A feladattípusú elszámolás elkészítéséhez a  pénzügyi elszámolást segítő informatikai alkalmazást az  NVI elnöke 
utasítása szerint kell igénybe venni.

 (5) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv, valamint az egyéb szerv a nem normatív támogatásokról tételes 
elszámolást készít. Az  elszámolást az  alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani. A  külképviseleti szavazással 
kapcsolatos elszámolást a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervre és valamennyi KÜVI-re el kell készíteni.
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7. § (1) A HVI és az OEVI vezetője feladattípusú elszámolást készít a TVI vezetője részére a választás napját követő tizenöt 
napon belül.

 (2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére, a választás napját követő ötven napon belül
a) elszámolást készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről,
b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, OEVI vezetők és a saját elszámolása alapján.

 (3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv vezetője KÜVI-nkénti, illetve saját elszámolása alapján összesítő 
elszámolást készít az NVI elnöke részére a választás napját követő ötven napon belül.

 (4) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a választás napját követő ötven napon belül.
 (5) Az NVI az  (1)–(4)  bekezdésben foglalt elszámolások alapján, a  választás napját követő kilencven napon belül 

összesítő elszámolást készít.

8. § (1) A HVI és az OEVI tekintetében a támogatás felhasználását a TVI ellenőrzi a választás napját követő negyvenöt napon 
belül. A többletköltség igények indokoltságát tételesen meg kell vizsgálni.

 (2) A TVI, a  külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv, továbbá az  egyéb szerv tekintetében a  támogatás 
felhasználását az NVI ellenőrzi.

 (3) A HVI, az OEVI és a TVI vezetője a támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjának ad megbízást.
 (4) A támogatás felhasználásának ellenőrzése során a költségvetési támogatás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.

9. § (1) A HVI és az OEVI elszámolásának elfogadásáról a TVI vezetője dönt.
 (2) A TVI elszámolásának elfogadásáról az NVI elnöke dönt.
 (3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv elszámolásának, továbbá a választás összesítő 

elszámolásának az elfogadásáról az NVI gazdasági elnökhelyettese előterjesztése alapján az NVI elnöke dönt.
 (4) A többletköltségek fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő 8 munkanapon belül biztosítja a külpolitikáért 

felelős miniszter által kijelölt szerv, a  TVI és az  egyéb szerv részére. A  többletköltségek fedezetét a  TVI vezetője 
további 8 munkanapon belül folyósítja a HVI és az OEVI részére.

 (5) Az elszámolást készítő szerv vezetője az  elszámolásának elfogadását követő 8 munkanapon belül tesz eleget 
visszafizetési kötelezettségének.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–9. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

11. §  Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a  választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 
a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) a következő 4/A. alcímmel és 7/A. §-sal egészül ki:
„4/A. A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatai
7/A.  § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) a  választási feladatok ellátása 
érdekében a TVI, az OEVI, valamint a HVI vezetője számára biztosítja
a) a megfelelő számú, a  kormányhivatallal közszolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő választási iroda 
tagjává történő megbízásának lehetőségét, és
b) a választási iroda tagjának közreműködését a  választási feladatok ellátásában, a  választási iroda vezetőjének 
rendelkezése szerint.
(2) A kormányhivatal a TVI, az OEVI, illetve a HVI részére rendelkezésre bocsátja
a) az okmányhálózat kormányhivatalnál való elérését,
b) az okmányhálózat kormányhivatalnál való eléréséhez szükséges informatikai eszközöket,
c) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket, valamint
d) biztosítja az a)–c) pontokban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti eszközök körének meghatározását az NVI és a kormányhivatal a szavazás napját 
megelőző hatvanadik napig írásos megállapodásban rögzíti.
(4) A  választási iroda tagjává történő megbízása esetén a  kormányhivatallal közszolgálati jogviszonyban álló 
kormánytisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:
a) a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása,
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b) az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.
(6) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltak különösen a  következő időszakos választási feladatok elvégzését 
szolgálhatják:
a) ajánlóívek nyomtatása,
b) ajánlások ellenőrzése,
c) az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,
d) közreműködés a szavazólap jóváhagyási folyamatában,
e) a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérők jegyzékének kinyomtatása,
f ) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,
g) a választási eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása,
h) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.
(7) A kormányhivatal munkájának tervezhetősége érdekében az NVI elnöke legkésőbb a választás kitűzését követő 
ötödik napon utasítást ad ki a  többi választási iroda részére arról, hogy a  kormányhivataltól mely szolgáltatások 
vehetők igénybe. Az  NVI elnöke utasítását haladéktalanul megküldi a  kormányhivatalnak és a  választójogi és 
népszavazási szabályozásért felelős miniszternek.
(8) A  választási iroda vezetője az  NVI elnökének utasítása alapján legkésőbb a  választás kitűzését követő tizedik 
napon tájékoztatja az NVI elnökét az okmányhálózat kormányhivatalnál történő igénybe vétele iránti szándékáról, 
az  igénybe venni kívánt szolgáltatásokról. Az  NVI elnöke haladéktalanul tájékoztatja a  kormányhivatalt és 
a  választójogi és népszavazási szabályozásért felelős minisztert a  kormányhivataltól igénybe venni kívánt 
szolgáltatásokról.
(9) A  választási iroda és a  kormányhivatal együttműködik a  választási feladatok határidőre történő elvégzése 
érdekében. A  választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal egyéb feladataival szemben.”

12. §  A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az nvI)
„g) az f ) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi fizetési számlaszámát,”

13. §  A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: Kvhr.) 1. mellékletének 2. pontja a következő j) ponttal egészül ki:
[2. a  ve. 277.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján a  szavazási levélcsomagot a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgár a következő külképviseleteken veheti át:]
„j) Magyarország Főkonzulátusa, Eszék”

14. §  A Kvhr. 1. melléklet 1. pontjának p) alpontjában a „Nyírábrány (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)” szövegrész helyébe 
a „Nyírábrány (Hajdú-Bihar Megye)” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti Kvhr. 1. melléklet 1. pontjának a), g), i) és u) alpontja.

  dr. navracsics tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 38/2013. (XII. 30.) kIm rendelethez

 

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők választásán 

Jogcím Normatíva  
Kód Név Egység Ft/egység 

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK     
1. DOLOGI KIADÁSOK     
101 Kiadások a szavazás napját megelőzően     
10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. 

Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök 
helye, címe, választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

1 3 000 

10102 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. 
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítése dologi kiadásai, 
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 

1 1 

10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. 
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, 
napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízó levelei, 
szavazóurnák, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke. SZSZB 
eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek biztosítása megbízott SZSZB 
tagok részére. 

1 12 000     

102 Kiadások a szavazás napján.    
10201 A szavazókör kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. 

Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségei. 
1 4 000     

10202 A helyi választási irodák kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati 
hivatali székhelyeken. 
A hivatal szavazásnapi működésével összefüggő telefon, fax, gépkocsi használat 
kiadásai. 

1 20 000     

10203 Közös hivatalok csatolt települései utáni pótelőirányzat kapcsolódó településenként. 
A hivatal és a csatolt települések szavazásnapi kapcsolattartással összefüggő telefon, 
fax, villamos energia, gépkocsi használat, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

1 4 000     

10204 Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként. 
Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni ellátása, 
kávé, ásványvíz, pogácsa, szendvics, stb. 

1 8 000     

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     
201 A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.    
20101 Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 

választott tagjának díja szavazókörökben. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

3 20 000 

20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

2 20 000 

20103 A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására 
kijelölt szavazatszámláló bizottság 3 választott tagjának többletdíja OEVK-nként, 
OEVK székhely településre. 
Legkésőbb a szavazást követő 6. napon elvégzi a külképviseleti szavazatok és 
átjelentkezők szavazatainak megszámlálásával kapcsolatos feladatokat (Ve. 292. §). 

3 5 000 

202 A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 
Szavazás napján 05 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív 
feladatok. 

1 20 000  

20204 A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt 
szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető többletdíja  
OEVK-nként, OEVK székhely településre.  
Legkésőbb a szavazást követő 6. napon elvégzi a külképviseleti szavazatok és 
átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB melletti adminisztratív 
feladatokat. 

1 5 000 
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203 A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kitűzésétől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. E normatíva a helyi választási iroda alábbi 
számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település lakosságszámához, összevont 
hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

   

20301             -   10 000 lakosig 4 30 000 
20302 10 001  -   50 000 lakosig 7 30 000 
20303 50 001  -  250 000 lakosig 11 30 000 
204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.    
20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében. 

Közös önkormányzati hivatalok esetében a helyi választási irodának a normatíva 
tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel 
növekszik. 

1 30 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.    
30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

településnél, hatályos jogszabályok szerint. 
   

30102 Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.    
 

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK    
1. DOLOGI KIADÁSOK    
111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások    
11101 A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére. 

Az OEVI költségei a HVI-kel történő kapcsolattartás, telefon, fax, sokszorosítás, 
gépkocsi használat, központi nyomtatványok (jegyzőkönyvek, szavazástechnikai 
eszközök) ellenőrzése, továbbítása településeknek. Tájékoztatók tartása, kapcsolattartás 
pártokkal, médiával. Jogorvoslatok továbbítása NVB részére. 

1 100 000 

112 OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások    
11201 OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, OEVI részére. 

Jelölt nyilvántartásba-vétel, ajánlóívek biztosítása, kifogások elbírálása, eredmény 
megállapítása, stb. kapcsán tartott ülések lebonyolításával összefüggő költségek. 
Hangosítás, jegyzőkönyv, telefon, fax és postaköltség. 

1 100 000 

113 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek    
11301 Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen, OEVK-nként. 

Szavazásnapi kiadások a választási irodák részére. A HVI-kel történő kapcsolattartás, 
telefon, fax, gépkocsi használat költségei. 

1 30 000 

11302 Átjelentkezéssel, KÜVI szavazással, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI 
részére OEVK-nként. 
Külképviseleti szavazatok és átjelentkezők szavazatai megszámlálására kijelölt 
szavazókörök urnáinak őrzése, az átjelentkezők szavazatainak továbbítása és fogadása, 
a KÜVI szavazatok fogadása és a levélszavazatok továbbítása. 

1 60 000 

11303 Szavazatszámlálással összefüggő kiadások, a külképviseleteken leadott szavazatok, az 
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására 
kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK székhely településre. 
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak napközbeni ellátása. 

1 4 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
211 OEVB választott tagjának tiszteletdíja    
21101 OEVB választott tagjának tiszteletdíja. 

A választási bizottság feladatait a kitűzéstől az eredmény megállapításáig a Ve. 
tartalmazza. 

3 40 000 

212 OEVI tagjának személyi normatívája.    
21201 OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI 10 tagja tekintetében 

vehető figyelembe. 
Feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás kitűzésétől a választási 
eredmény jogerőre emelkedéséig tart.  

10 40 000 

21202 Ha az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva tekintetében 
figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után 5 fővel növekszik. 

5 40 000 
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3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
311 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 
   

31101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 

   

31102 Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint    

 
KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK    
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
221 A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.    
22101 A külképviseleti választási iroda vezetőjének díja külképviseletenként. 1 30 000 
222 A külképviseleti és a határon túli szavazás előkészítésével összefüggően jelentkező 

személyi kiadások KÜM-ben. 
   

22203 Munkaszerződések, megbízási szerződések a külpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt szervnél kapacitás kiegészítésre (4 hó * 5 fő). 

20 200 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
321 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint. 
   

32101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél. 

   

32102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint külképviseleteknél. 

   

 
MEGYEI KIADÁSOK    
1. DOLOGI KIADÁSOK    
131 TVI választások előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadások    
13101 TVI dologi kiadásai OEVK-nként. 

Kapcsolattartás az OEVK székhely településekkel, telefon, fax, gépkocsi használat, 
biztonsági őrizet, értekezletek tartása HVI vezetők részére, technikai feltételek 
biztosítása. 

1 200 000 

13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként. 
A TVI által a HVI vezetők részére személyes részvétellel szervezett oktatás költségei. 

1 20 000 

13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként. 
Települések pénzügyi és logisztikai feladatainak támogatása, az elszámoláshoz 
szükséges pénzügyi és logisztikai rendszer működtetése. 

1 150 000 

132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése    
13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként 6 hónap 

figyelembevételével.  
A TVI infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében gépkocsi használat, 
irodahelyiség, nyomtatási kapacitásbővítés, szállítási kapacitás biztosítása, stb. 

6 250 000 

133 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek    
13301 TVI szavazásnapi kiadásai megyénként. 

A szavazásnapi ügyelet működési feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás a 
településekkel (telefon, fax, papír), rendkívüli helyzetek kezelése. 

1 150 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
231 Helyi választási iroda vezetőinek díja lakosságszám függvényében (Közös 

önkormányzati hivatal esetén a települések összlakosságszáma alapján.) 
Feladatai a választási iroda létrehozása, működtetése, választás szakmai felügyelete, 
választói névjegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A választás lebonyolítása, 
szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése. 

   

23101 -            10 000 lakosig HVI vezetői díj 1 50 000 
23102 10 001 -    50 000 lakosig HVI vezetői díj 1 75 000 
23103 50 001 -    250 000 lakosig HVI vezetői díj 1 100 000 
232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja     
23201 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 

A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása, ellenőrzése. Az SZSZB-k 
munkájának támogatása. 

1 4 000 
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233 OEVI vezető további díja OEVK székhely településen     
23301 OEVI vezető további díja OEVK-nként. 1 20 000 
234 TVI tagok és vezetők díja    
23401 TVI vezető díja. 1 400 000 

23402 TVI vezető helyettesének díja. 1 200 000 
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabály szerint megyénél. 
   

33101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezető díja utáni fizetési kötelezettség nélkül. 

   

33102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezetői díj után. 

   

 
KÖZPONTI KIADÁSOK    
1. DOLOGI KIADÁSOK    
151 A választások előkészítésével kapcsolatos költségek    
15103 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.    
1510302 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a választás napját megelőző 58. nap után, HVI 

részére utólagos igénylés alapján, választópolgáronként. 
Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei, 
választópolgáronként. A külképviseleteken szavazók (nem tartalmazza a külföldre 
történő postázás költségeit), az átjelentkezők, stb. értesítése. 

1 130 

1510303 Külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés elkészítése, megküldése 
külföldi címre történő kézbesítés esetén, választópolgáronként (HVI részére utólagos 
igénylés alapján). 

1 300 

15111 Szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések többletköltsége településenként, 
OEVI és kijelölt települések részére. 
A szavazást megelőző 15. naptól legkésőbb a szavazást megelőző 2. napig, minden 
munkanapon 9 és 16 óra között [Ve. 277.§ (2) bekezdés]. 

1 5 000 

15112 Közös önkormányzati hivatalok szavazási levélcsomag átvételre kijelölt csatolt 
települései többletköltsége településenként. 
Kijelölt települések ügyeleti költsége, esetleges terembérleti díja, villamos energia, 
fűtés, takarítás költségei (a szavazást megelőző 15. naptól legkésőbb a szavazást 
megelőző 2. napig, minden munkanapon 9 és 16 óra között [Ve. 277.§ (2) b) bekezdés]. 

1 10 000     

15113 Ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások a feladatot ténylegesen ellátó 
OEVI részére, OEVK-nként, utólagos igénylés alapján. 
Ajánlóívek előállítása jelöltenként, ajánlásellenőrzés, adatrögzítés, papír és 
számítástechnikai segédanyagok biztosítása. 

1 80 000 

15114 A Vhr. 7/A. § (5) bekezdés a) pont esetében a választási informatikai rendszerekhez 
kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása (kapcsolattartás településekkel, telefon, fax, 
költség, informatikai rendszerekkel kapcsolatos rendelkezésre állás) megyénként. 

1 250 000 

15115 A Vhr. 7/A. § (6) bekezdés a) pont esetében ajánlóívek nyomtatása (laponként). 1 15 
15116 A Vhr. 7/A. § (6) bekezdés e) pont esetében a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát 

kérők jegyzékének kinyomtatása (laponként). 
1 15 

155 NVI választásnapi működésével kapcsolatos feltételek biztosításának költségei.    

15503 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos 
igényléssel. 

1 10 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
253 A választási bizottsági tagok díjazása utólagos térítés alapján    

25301 
Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjainak tiszteletdíja szavazókörönként 
legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos 
igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján. 

1 20 000 

25302 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1)–(2) bekezdés], utólagos 
igény szerint.  
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25303 
A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben plusz jegyzőkönyvvezetői díj. 
A normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további 500 
átjelentkező választópolgár után 1 fővel növekszik. 

1 25 000 

254 A helyi választási iroda egy tagjának személyi normatívája, utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kitűzésétől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. E többlet normatíva legfeljebb a helyi 
választási iroda alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település 
lakosságszámához, összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

   

25401 25 001  -  50 000 lakosig  3 30 000 
25402 50 001  -  250 000 lakosig  4 30 000 
255 Kapacitás-kiegészítés OEVI részére     

25501 
Kapacitás-kiegészítés az OEVI feladatainak ellátására legfeljebb 5 fő, a választás 
legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy fő 
kapacitás egy havi díja. 

1 40 000 

256 TVI tagok díja    
25601 A TVI tagjának személyi normatívája. E normatíva a TVI legfeljebb 10 tagja 

tekintetében, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint.  
A választási iroda feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás kitűzésétől 
a választási eredmény jogerőre emelkedéséig tart. Jogi, igazgatási, szervezési, 
logisztikai, pénzügyi és informatikai feladatok elvégzésére. 

10 80 000 

257 Kapacitás-kiegészítés a TVI feladatainak ellátására    
25701 Kapacitás- kiegészítés a TVI feladatainak ellátására, legfeljebb 5 fő, a választás 

legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy fő 
kapacitás egy havi díja.  

1 80 000 

258 A KÜVI tagjának személyi normatívája   
25801 A külképviseleti választási irodák tagjainak díja tagonként. A tagok száma a 

külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által 
meghatározásra. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 

1 25 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint, központnál 
   

35101 Helyi feladatokkal összefüggő átadott járulék    
35102 OEVI feladatokkal összefüggő átadott járulék    
35103 Területi feladatokkal összefüggő átadott járulék    
35104 Külképviseleti feladatokkal összefüggő átadott járulék    
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2. melléklet a 38/2013. (XII. 30.) kIm rendelethez

 

Tételek és normatívák az Európai Parlament tagjainak választásán 

Jogcím 

Egység Normatíva 
(Ft/egység) 

Kód Név 

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    
1. DOLOGI KIADÁSOK    
101 Kiadások a szavazás napját megelőzően    
10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. 

Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök 
helye, címe, választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

1 3 000 

10102 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. 
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítése dologi kiadásai, 
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 

1 1 

10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. 
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, 
napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízó 
levelei, szavazóurnák átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke. 
SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek biztosítása megbízott 
SZSZB tagok részére. 

1 12 000 

102 Kiadások a szavazás napján    
10201 A szavazókör kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, 

szavazókörönként. 
Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségei. 

1 4 000 

10202 A helyi választási irodák kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati 
hivatali székhelyeken. 
A hivatal szavazásnapi működésével összefüggő telefon, fax, gépkocsi használat 
kiadásai. 

1 20 000 

10203 Közös hivatalok csatolt települései utáni pótelőirányzat kapcsolódó településenként. 
A hivatal és a csatolt települések szavazásnapi kapcsolattartással összefüggő telefon, 
fax, villamos energia, gépkocsi használat, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

1 4 000 

10204 Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként. 
Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni ellátása, 
kávé, ásványvíz, pogácsa, szendvics, stb. 

1 8 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
201 A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja   
20101 Szavazatszámláló bizottságok ( egy szavazókörös településen a HVB ) 3 választott 

tagjának díja szavazókörökben. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

3 20 000 

20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 
díja. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

2 20 000 

202 A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 
Szavazás napján 05 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív 
feladatok. 

1 20 000 

203 A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kitűzésétől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. E normatíva a helyi választási iroda 
alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település lakosságszámához, 
összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

  

20301             -   10 000 lakosig  4 30 000 
20302 10 001  -  50 000 lakosig  7 30 000 
20303 50 001  - 250 000 lakosig  11 30 000 
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204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében   
20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében. 

Közös önkormányzati hivatalok esetében a helyi választási irodának a normatíva 
tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel 
növekszik. 

1 30 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.   
30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

településnél, hatályos jogszabályok szerint. 
  

30102 Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.   

 
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK   
1. DOLOGI KIADÁSOK   
111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások   
11101 A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVI-nként. 

Az OEVI költségei a HVI-kel történő kapcsolattartás, telefon, fax, sokszorosítás, 
gépkocsi használat, központi nyomtatványok (jegyzőkönyvek, szavazástechnikai 
eszközök) ellenőrzése, továbbítása településeknek. Tájékoztatók tartása, 
kapcsolattartás pártokkal, médiával. Jogorvoslatok továbbítása NVB részére. 

1 30 000 

113 Szavazással, eredmény megállapítással összefüggő költségek.   
11301 Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI-nként. 

Szavazásnapi kiadások a választási irodák részére. A HVI-kel történő kapcsolattartás, 
telefon, fax, gépkocsi használat költségei. 

1 30 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
212 OEVI tagjának személyi normatívája.   
21201 OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI 5 tagja tekintetében 

vehető figyelembe. 
Feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás kitűzésétől a a választási 
eredmény jogerőre emelkedéséig tart. 

5 30 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
311 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 
  

31101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 

  

 
KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK   
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
221 A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai   
22101 A külképviseleti választási iroda vezetőjének díja. 1 30 000 
222 A külképviseleti és a határon túli szavazás előkészítésével összefüggően jelentkező 

személyi kiadások KÜM-ben. 
  

22203 Munkaszerződések, megbízási szerződések a külpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt szervnél kapacitás kiegészítésre (4 hó * 5 fő) 

20 200 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
321 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint. 
  

32101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél. 

  

32102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint külképviseleteknél. 

  

 
MEGYEI KIADÁSOK   
1. DOLOGI KIADÁSOK   
131 TVI választások előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadások.   
13101 TVI dologi kiadásai megyénként. 

Kapcsolattartás a választási irodákkal, telefon, fax, gépkocsi-használat, biztonsági 
őrizet, értekezletek tartása HVI vezetők részére, technikai feltételek biztosítása. 

1 600 000 
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13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként. 
A TVI által a HVI vezetők részére személyes részvétellel szervezett oktatás költségei. 

1 10 000 

13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként. 
Települések pénzügyi és logisztikai feladatainak támogatása, az elszámoláshoz 
szükséges pénzügyi és logisztikai rendszer működtetése. 

1 150 000 

132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.   
13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként 2 hónap 

figyelembevételével. 
A TVI infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében gépkocsi használat, 
irodahelyiség, nyomtatási kapacitásbővítés, szállítási kapacitás biztosítása, stb. 

2 100 000 

133 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek   
13301 TVI szavazásnapi kiadásai megyénként. 

A szavazásnapi ügyelet működési feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás a 
településekkel (telefon, fax, papír), rendkívüli helyzetek kezelése. 

1 100 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
231 Helyi választási iroda vezetőinek díja lakosságszám függvényében (Közös 

önkormányzati hivatal esetén a települések összlakosságszáma alapján.) 
Feladatai a választási iroda létrehozása, működtetése, választás szakmai felügyelete, 
választói névjegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A választás lebonyolítása, 
szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése. 

  

23101           -    10 000 lakosig HVI vezetői díj 1 50 000 
23102 10 001 -    50 000 lakosig HVI vezetői díj 1 75 000 
23103 50 001 -   250 000 lakosig HVI vezetői díj 1 100 000 
232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja.   

23201 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 
A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása, ellenőrzése. Az SZSZB-k 
munkájának támogatása. 

1 4 000 

233 OEVI vezető további díja OEVK székhely településen.   
23301 OEVI vezető további  díja  1 20 000 
234 TVI tagok és vezetők díja   
23401 TVI vezető vezető díja. 1 400 000 
23402 TVI vezető helyettesének díja. 1 200 000 
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabály szerint megyénél. 
  

33101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezető díja utáni fizetési kötelezettség 
nélkül. 

  

33102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezetői díj után. 

  

 
KÖZPONTI KIADÁSOK   
1. DOLOGI KIADÁSOK   
151 A választások előkészítésével kapcsolatos költségek   
15103 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.   
1510302 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a választás napját megelőző 58. nap után, HVI 

részére utólagos igénylés alapján, választópolgáronként. 
Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei, 
választópolgáronként. A külképviseleteken szavazók (nem tartalmazza a külföldre 
történő postázás költségeit), az átjelentkezők, stb. értesítése. 

1 130 

1510303 Külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés elkészítése, megküldése 
külföldi címre történő kézbesítés esetén, választópolgáronként (HVI részére utólagos 
igénylés alapján). 

1 300 

15111 A Vhr. 7/A. § (5) bekezdés a) pont esetében a választási informatikai rendszerekhez 
kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása (kapcsolattartás településekkel, telefon, fax, 
költség, informatikai rendszerekkel kapcsolatos rendelkezésre állás) megyénként. 

1 250 000 

15112 A Vhr. 7/A. § (6) bekezdés e) pont esetében a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát 
kérők jegyzékének kinyomtatása (laponként). 

1 15 
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155 NVI választásnapi működésével kapcsolatos feltételek biztosításának költségei   
15503 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos 

igényléssel. 
1 10 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
253 A választási bizottsági tagok díjazása utólagos térítés alapján.   
25301 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjainak tiszteletdíja szavazókörönként 

legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos 
igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján. 

1 20 000 

25302 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1)–(2) bekezdés], utólagos 
igény szerint. 

  

25303 A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben plusz jegyzőkönyvvezetői díj. 
A normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további 1000 
átjelentkező választópolgár után 1 fővel növekszik. 

1 25 000 

254 A helyi választási iroda egy tagjának személyi normatívája, utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kitűzésétől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. E többlet normatíva legfeljebb a helyi 
választási iroda alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település 
lakosságszámához, összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

  

25401 25 001  -   50 000 lakosig  3 30 000 
25402 50 001  - 250 000 lakosig  4 30 000 
255 Kapacitás kiegészítés OEVI részére    

25501 Kapacitás kiegészítés az OEVI feladatainak ellátására, legfeljebb 5 fő, a választás 
legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy 
fő kapacitás egy havi díja. 

1 30 000 

256 TVI tagok díja   
25601 A TVI tagjának személyi normatívája. E normatíva a TVI legfeljebb 10 tagja 

tekintetében, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. 
A választási iroda feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás kitűzésétől 
a választási  eredmény jogerőre emelkedéséig tart. Jogi, igazgatási, szervezési, 
logisztikai, pénzügyi és informatikai feladatok elvégzésére. 

10 80 000 

257 Kapacitás kiegészítés a TVI feladatainak ellátására    

25701 Kapacitás kiegészítés a TVI feladatainak ellátására, legfeljebb 5 fő, a választás 
legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy 
fő kapacitás egy havi díja. 

1 80 000 

258 A KÜVI tagjának személyi normatívája   
25801 A külképviseleti választási irodák tagjainak díja tagonként. A tagok száma a 

külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által 
meghatározásra. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 

1 25 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint, központnál. 
  

35101 Helyi feladatokkal összefüggő átadott járulék   
35102 OEVI feladatokkal összefüggő átadott járulék   
35103 Területi feladatokkal összefüggő átadott járulék   
35104 Külképviseleti feladatokkal összefüggő átadott járulék    
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3. melléklet a 38/2013. (XII. 30.) kIm rendelethez

 

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak azonos napon 
megtartott választásán 

Jogcím 

Egység Normatíva 
(Ft/egység) 

Kód Név 

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    
1. DOLOGI KIADÁSOK    
101 Kiadások a szavazás napját megelőzően    
10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. 

Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök 
helye, címe, választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

1 3 000 

10102 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. 
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítése dologi kiadásai, 
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 

1 1,5 

10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. 
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, 
napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízó 
levelei, szavazó urnák átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke. 
SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek biztosítása megbízott 
SZSZB tagok részére. 

1 12 600 

102 Kiadások a szavazás napján    
10201 A szavazókör kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, 

szavazókörönként. 
Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségei. 

1 4 000 

10202 A helyi választási irodák kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati 
hivatali székhelyeken. 
A hivatal szavazásnapi működésével összefüggő telefon, fax, gépkocsi használat 
kiadásai. 

1 20 000 

10203 Közös hivatalok csatolt települései utáni pótelőirányzat kapcsolódó településenként. 
A hivatal és a csatolt települések szavazásnapi kapcsolattartással összefüggő telefon, 
fax, villamos energia, gépkocsi használat, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

1 4 000 

10204 Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként. 
Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni ellátása, 
kávé, ásványvíz, pogácsa, szendvics, stb. 

1 9 600 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
201 A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.    
20101 Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 

választott tagjának díja szavazókörökben. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

3 30 000     

20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 
díja. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

2 30 000 

20103 A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására 
kijelölt szavazatszámláló bizottság 3 választott tagjának többlet díja OEVK székhely 
településen. 
Legkésőbb a szavazást követő 6. napon elvégzi a külképviseleti szavazatok és 
átjelentkezők szavazatainak megszámlálásával kapcsolatos feladatokat (Ve. 292. §). 

3 5 000 

202 A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 
Szavazás napján 05 órától 24 óráig és a szavazatszámlálásra kijelölt szavazókörökben 
az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatok. 

1 30 000  
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20204 A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására 
kijelölt szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető többlet díja 
OEVK székhely településen. 
Legkésőbb a szavazást követő 6. napon elvégzi a külképviseleti szavazatok és 
átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB melletti adminisztratív 
feladatokat. 

1 5 000 

203 A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kitűzésétől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. E normatíva a helyi választási iroda 
alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település lakosságszámához, 
összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

   

20301             -    10 000 lakosig  4 45 000 
20302 10 001  -    50 000 lakosig  7 45 000 
20303 50 001  -  250 000 lakosig  11 45 000 
204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.    
20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében. 

Közös önkormányzati hivatalok esetében a helyi választási irodának a normatíva 
tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 
fővel növekszik. 

1 45 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.    
30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

településnél, hatályos jogszabályok szerint. 
   

30102 Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint    

 
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK    
1. DOLOGI KIADÁSOK    
111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.    
11101 A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére. 

Az OEVI költségei a HVI-kel történő kapcsolattartás, telefon, fax, sokszorosítás, 
gépkocsi használat, központi nyomtatványok (jegyzőkönyvek, szavazástechnikai 
eszközök) ellenőrzése, továbbítása településeknek. Tájékoztatók tartása, 
kapcsolattartás pártokkal, médiával. Jogorvoslatok továbbítása NVB részére. 

1 120 000 

112 OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások.    
11201 OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, OEVI részére 

Jelölt nyilvántartásba-vétel, ajánló ívek biztosítása, kifogások elbírálása, eredmény 
megállapítása, stb. kapcsán tartott ülések lebonyolításával összefüggő költségek. 
Hangosítás, jegyzőkönyv, telefon, fax és postaköltség. 

1 100 000 

113 Szavazással, eredmény megállapítással összefüggő költségek    
11301 Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen, OEVK-ként. 

Szavazásnapi kiadások a választási irodák részére. A HVI-kel történő kapcsolattartás, 
telefon, fax, gépkocsi használat költségei. 

1 30 000 

11302 Átjelentkezéssel, KÜVI szavazással, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI 
részére OEVK-nként. 
Külképviseleti szavazatok és átjelentkezők szavazatai megszámlálására kijelölt 
szavazókörök urnáinak őrzése, az átjelentkezők szavazatainak továbbítása és 
fogadása, a KÜVI szavazatok fogadása és a levélszavazatok továbbítása. 

1 60 000 

11303 Szavazatszámlálással összefüggő kiadások, a külképviseleteken leadott szavazatok, az 
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására 
kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK székhely településre. 
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak napközbeni ellátása, kávé, ásványvíz, 
pogácsa, szendvics, stb. 

1 4 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
211 OEVB választott tagjának tiszteletdíja.    
21101 OEVB választott tagjának tiszteletdíja. 

A választási bizottság feladatait a kitűzéstől az eredmény megállapításáig a Ve. 
tartalmazza. 

3 40 000 
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212 OEVI tagjának személyi normatívája.    
21201 OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI 10 tagja tekintetében 

vehető figyelembe  
Feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás kitűzésétől a választási 
eredmény jogerőre emelkedéséig tart. 

10 50 000 

21202 Amennyiben az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva 
tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után 5 fővel 
növekszik. 

5 50 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
311 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 
   

31101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 

   

31102 Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.    

 KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK    
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
221 A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.    
22101 A külképviseleti választási iroda vezetőjének díja külképviseletenként. 1 36 000 
222 A külképviseleti és a határon túli szavazás előkészítésével összefüggően jelentkező 

személyi kiadások KÜM-ben. 
   

22203 Munkaszerződések, megbízási szerződések a külpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt szervnél kapacitás kiegészítésre (4 hó *  5 fő) 

20 200 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
321 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint. 
   

32101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél. 

   

32102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint külképviseleteknél. 

   

 MEGYEI KIADÁSOK    
1. DOLOGI KIADÁSOK    
131 TVI választások előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadások.    
13101 TVI dologi kiadásai OEVK-nként. 

Kapcsolattartás az OEVK székhely településekkel, telefon, fax, gépkocsi-használat, 
biztonsági őrizet, értekezletek tartása HVI vezetők részére, technikai feltételek 
biztosítása. 

1 240 000 

13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként. 
A TVI által a HVI vezetők részére személyes részvétellel szervezett oktatás költségei. 

1 24 000 

13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként. 
Települések pénzügyi és logisztikai feladatainak támogatása, az elszámoláshoz 
szükséges pénzügyi és logisztikai rendszer működtetése. 

1 180 000 

132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése    
13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként 6 hónap 

figyelembevételével. 
A TVI infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében gépkocsi használat, 
irodahelyiség, nyomtatási kapacitásbővítés, szállítási kapacitás biztosítása, stb. 

6 275 000 

133 Szavazással, eredmény megállapítással összefüggő költségek    
13301 TVI szavazásnapi kiadásai megyénként. 

A szavazásnapi ügyelet működési feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás a 
településekkel (telefon, fax, papír), rendkívüli helyzetek kezelése. 

1 150 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
231 Helyi választási iroda vezetőinek díja lakosságszám függvényében (Közös 

önkormányzati hivatal esetén a települések összlakosságszáma alapján.) 
Feladatai a választási iroda létrehozása, működtetése, választás szakmai felügyelete, 
választói névjegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A választás lebonyolítása, 
szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése. 

   

23101            -     10 000 lakosig HVI vezetői díj 1 75 000 
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23102 10 001 -     50 000 lakosig HVI vezetői díj 1 112 500 
23103 50 001 -   250 000 lakosig HVI vezetői díj 1 150 000 
232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja     

23201 
Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 
A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása, ellenőrzése. Az SZSZB-k 
munkájának támogatása. 

1 6 000 

233 OEVI vezető plusz díja OEVK székhely településen.    
23301 OEVI vezető plusz díja OEVB-nként. 1 30 000 
234 TVI tagok és vezetők díja.    
23401 TVI vezető vezető díja. 1 600 000 
23402 TVI vezető helyettesének díja. 1 300 000 
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabály szerint megyénél. 
   

33101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezető díja utáni fizetési kötelezettség 
nélkül. 

   

33102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezetői díj után. 

   

 KÖZPONTI KIADÁSOK    
1. DOLOGI KIADÁSOK    
151 A választások előkészítésével kapcsolatos költségek    
15103 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.    
1510302 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a választás napját megelőző 58. nap után, HVI 

részére utólagos igénylés alapján, választópolgáronként. 
Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei, 
választópolgáronként. A külképviseleteken szavazók (nem tartalmazza a külföldre 
történő postázás költségeit), az átjelentkezők, stb. értesítése. 

1 130 

1510303 Külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés elkészítése, megküldése 
külföldi címre történő kézbesítés esetén, választópolgáronként (HVI részére utólagos 
igénylés alapján). 

1 300 

15111 Szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések többlet költsége településenként 
OEVI és kijelölt települések részére. 
A szavazást megelőző 15. naptól legkésőbb a szavazást megelőző 2. napig, minden 
munkanapon 9 és 16 óra között [Ve. 277.§ (2) bekezdés]. 

1 5 000 

15112 Közös önkormányzati hivatalok szavazási levélcsomag átvételre kijelölt csatolt 
települései többlet költsége településenként. 
Kijelölt települések ügyeleti költsége, esetleges terembérleti díja, villamos energia, 
fűtés, takarítás költségei (a szavazást megelőző 15. naptól legkésőbb a szavazást 
megelőző 2. napig, minden munkanapon 9 és 16 óra között [Ve. 277.§ (2) b) bekezdés]. 

1 10 000     

15113 Ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások a feladatot ténylegesen ellátó 
OEVI részére, OEVK-nként, utólagos igénylés alapján. 
Ajánlóívek előállítása jelöltenként, ajánlásellenőrzés, adatrögzítés, papír és 
számítástechnikai segédanyagok biztosítása. 

1 80 000 

15114 A Vhr. 7/A. § (5) bekezdés a) pont esetében a választási informatikai rendszerekhez 
kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása (kapcsolattartás településekkel, telefon, fax, 
költség, informatikai rendszerekkel kapcsolatos rendelkezésre állás) megyénként. 

1 250 000 

15115 A Vhr. 7/A. § (6) bekezdés a) pont esetében ajánlóívek nyomtatása (laponként). 1 15 
15116 A Vhr. 7/A. § (6) bekezdés e) pont esetében a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát 

kérők jegyzékének kinyomtatása (laponként). 
1 15 

155 NVI választásnapi működésével kapcsolatos feltételek biztosításának költségei    
15503 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos 

igényléssel. 
1 10 000 
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2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
253 A választási bizottsági tagok díjazása utólagos térítés alapján    
25301 A SZSZB szükség szerint bevont póttagjainak tiszteletdíja szavazókörönként 

legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos 
igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján. 

1 30 000 

25302 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1)-(2) bekezdés], utólagos 
igény szerint.  

  

25303 A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben plusz jegyzőkönyvvezetői díj. 
A normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további 500 
átjelentkező választópolgár után 1 fővel növekszik. 

1 25 000 

254 A helyi választási iroda egy tagjának személyi normatívája, utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kitűzésétől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. E többlet normatíva legfeljebb a helyi 
választási iroda alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település 
lakosságszámához, összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

   

25401 25 001  -   50 000 lakosig  3 45 000 
25402 50 001  - 250 000 lakosig  4 45 000 
255 Kapacitás kiegészítés OEVI részére     
25501 Kapacitás kiegészítés az OEVI feladatainak ellátására, legfeljebb 5 fő, a választás 

legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy 
fő kapacitás egy havi díja. 

1 50 000 

256 TVI tagok díja    
25601 A TVI tagjának személyi normatívája. E normatíva a TVI legfeljebb 10 tagja 

tekintetében, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. 
A választási iroda feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás 
kitűzésétől a választás eredményének jogerőre emelkedéséig tart. Jogi, igazgatási, 
szervezési, logisztikai, pénzügyi és informatikai feladatok elvégzésére. 

10 120 000 

257 Kapacitás-kiegészítés a TVI feladatainak ellátására    
25701 Kapacitás-kiegészítés a TVI feladatainak ellátására, legfeljebb 5 fő, a választás 

legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy 
fő kapacitás egy havi díja.  

1 300 000 

258 A KÜVI tagjának személyi normatívája   
25801 A külképviseleti választási irodák tagjainak díja tagonként. A tagok száma a 

külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által 
meghatározásra. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 

1 18 000 

3. MUNKAADÓT TERHELŐFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint, központnál. 
   

35101 Helyi feladatokkal összefüggő átadott járulék    
35102 OEVI feladatokkal összefüggő átadott járulék    
35103 Területi feladatokkal összefüggő átadott járulék    
35104 Külképviseleti feladatokkal összefüggő átadott járulék    
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelete
a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.  törvény 21/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kormányablakok működésének személyi feltételei

1. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) járási (fővárosi kerületi) hivatalai 
(a  továbbiakban: járási hivatal) integrált ügyfélszolgálatán (a  továbbiakban: kormányablak) a  jogszabályok által 
meghatározott feladatok ellátásához igazodó létszámú, de legalább az  ügyfélfogadást végző munkahelyek 
számának megfelelő, a  Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének 
szabályairól szóló kormányrendelet szerint kiválasztott és képzett kormánytisztviselőt (a  továbbiakban: 
kormányablak ügyintéző) kell foglalkoztatni.

 (2) Amennyiben egy kormányablaknál az  (1)  bekezdésben előírt feltételek a  kormányablak személyi állományával 
bármely okból ideiglenesen nem biztosíthatóak, a járási hivatal vezetője köteles a szükséges létszám biztosításáról 
gondoskodni.

2. A kormányablakokhoz biztosított általános technikai feltételek

2. § (1) A  kormányablak feladatai ellátásához az  1.  melléklet szerinti eszközöket, illetve informatikai szolgáltatásokat kell 
biztosítani.

 (2) Az  1.  melléklet szerinti eszközökön kizárólag az  e-közigazgatásért felelős miniszter által meghatározott vagy 
jóváhagyott alkalmazások működtethetőek.

 (3) Az  1.  melléklet szerinti eszközökre kizárólag az  e-közigazgatásért felelős miniszter által jóváhagyott szolgáltató 
telepítheti a (2) bekezdés szerinti alkalmazásokat.

 (4) Az  1.  melléklet szerinti eszközöket rendeltetésszerűen és biztonságosan, a  rájuk vonatkozó használati utasítások 
szerint kell üzemeltetni.

3. Az okmánykiadással kapcsolatos nyilvántartási rendszerekhez való hozzáférés biztosítása

3. § (1) A  kormányablak ügyintéző számára a  kormányablakból elérhető okmánykiadással kapcsolatos nyilvántartási 
rendszerekhez történő hozzáférési jogosultságot a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) biztosítja.

 (2) A  kormányablak ügyintéző nevének, anyja nevének, születési helyének és idejének, valamint a  munkavégzés 
helyének (a  továbbiakban: természetes személyazonosító adatok) jogosultsági nyilvántartásba vétele érdekében 
a járási hivatal vezetője a kormányablak ügyintézői munkakör betöltésekor – a nyilvántartási rendszerekhez történő 
hozzáférés terjedelmének a megjelölésével – a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon értesíti a Hivatalt.

 (3) A (2) bekezdés szerinti értesítésben meg kell jelölni
a) az igénylő kormányablak megnevezését és címét,
b) a kormányablak ügyintéző természetes személyazonosító adatait,
c) a  kormányablak ügyintéző nyilvántartási rendszerekhez történő hozzáférésének az  igényelt terjedelmét 

nyilvántartási rendszerenként.
 (4) A  kormányablak ügyintéző e  jogviszonyának vagy munkakörének megszűnéséről, valamint nyilvántartási 

rendszerekhez történő hozzáférés terjedelmének a  megváltozásáról a  járási hivatal vezetője a  Hivatal által 
rendszeresített formanyomtatványon haladéktalanul értesíti a Hivatalt.

 (5) A (4) bekezdés szerinti értesítésben meg kell jelölni
a) a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat,
b) a  kormányablak ügyintéző felhasználónevét és a  nyilvántartási rendszerekhez való hozzáférését biztosító 

kártya (a továbbiakban: SMART kártya) számát,
c) a kormányablak ügyintéző a nyilvántartási rendszerekhez történő hozzáférése visszavonása iránti igényt vagy 

a nyilvántartási rendszerekhez történő hozzáférés igényelt terjedelmét.
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 (6) A  kormányablak ügyintéző e  jogviszonyának vagy munkakörének megszűnéséről szóló értesítést a  járási hivatal 
vezetője a kormányablak ügyintézőtől bevont SMART kártyával együtt küldi meg a Hivatal részére.

4. § (1) A  Hivatal a  3.  § szerinti értesítés alapján 5 munkanapon belül gondoskodik a  hozzáférés igényelt terjedelemben 
történő biztosításáról vagy visszavonásáról és erről – új kormányablak ügyintéző esetén a  felhasználónév és 
a SMART kártya megküldésével – tájékoztatja a járási hivatal vezetőjét.

 (2) A járási hivatal vezetője nyilvántartást vezet azokról a kormányablak ügyintézőkről, akik hozzáféréssel rendelkeznek 
a  kormányablakból elérhető nyilvántartási rendszerekhez. Az  e  bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza 
a kormányablak ügyintéző:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) felhasználói nevét,
c) a SMART kártya számát,
d) a felhasználói kártya átvételét igazoló aláírását,
e) hozzáférési jogosultságával érintett nyilvántartási rendszer megnevezését, a nyilvántartási rendszerhez való 

hozzáférési jogosultságot, a hozzáférési jogosultság kezdő időpontját és időtartamát, valamint a hozzáférési 
jogosultság módosításának, visszavonásának tényét és időpontját.

 (3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a hozzáférési jogosultság megszűnésétől számított 5 évig kell kezelni.

5. § (1) A kormányablak ügyintéző a SMART kártyát – a kirendelés és az átirányítás eseteit kivéve – a járási hivatalból nem 
viheti ki, azt a munkaidőn kívül biztonságos, jól elzárható és illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen helyen 
kell tárolnia. A kirendelés és átirányítás érdekében történő kártyamozgásokat megfelelően dokumentálni szükséges, 
illetve ezen esetekben a biztonságos tárolásról ugyancsak gondoskodni szükséges.

 (2) A  kormányablak ügyintéző a  SMART kártya használatát más személynek nem engedheti át, a  kártya és 
a  nyilvántartási rendszerek használatát biztosító adatokat más személynek nem hozhatja tudomására. Ez  alól 
kivételt képeznek a  kormányablak technikai eszközein és az  általa használt hálózaton keresztül a  választásokkal 
összefüggésben végzett adatkezelési feladatok. Ezek ellátása érdekében az  erre – a  járási hivatal vezetője által  – 
kijelölt személyek jogosultak a  fenti azonosítók megismerésére. Utóbbi esetben a  kártyahasználat ideiglenes 
átadását jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a  választási feladatok befejeztével a  korábbi azonosítókat lehetőség 
szerint rögtön meg kell változtatni.

 (3) A  kormányablak ügyintéző a  kártya elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését, illetéktelen birtokába 
kerülését haladéktalanul köteles bejelenteni a járási hivatal vezetőjének.

 (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a járási hivatal vezetője haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzés 
napját követő munkanapon a  Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon köteles tájékoztatni a  Hivatalt 
a szükséges intézkedések végrehajtása érdekében.

 (5) A Hivatal a SMART kártya pótlását 5 munkanapon belül biztosítja.
 (6) A kormányablak ügyintéző a kártyát a hozzáférési jogosultsága megszűnésekor, az utolsó kormányablak ügyintézői 

munkakörben töltött munkanapján, valamint új kártya kibocsátása esetén köteles leadni a járási hivatal vezetőjének, 
aki az átvételt írásban igazolja, és a 3. § (6) bekezdése szerint jár el.

4. Az okmánykiadáshoz biztosított további technikai feltételek

6. § (1) A kormányablak okmánykiadási feladatai ellátásához a 2. melléklet szerinti eszközöket kell biztosítani.
 (2) A  2.  melléklet szerinti eszközökön kizárólag a  külön jogszabályban kijelölt, kijelölés hiányában a  Hivatal, vagy 

általa jóváhagyott szolgáltató által telepített, a  Hivatal által meghatározott vagy jóváhagyott alkalmazások 
működtethetőek.

 (3) A  2.  melléklet szerinti eszközöket rendeltetésszerűen és biztonságosan, a  rájuk vonatkozó használati utasítások 
szerint kell üzemeltetni.

 (4) A  Hivatal a  2.  melléklet szerinti eszközök üzemeltetésére vonatkozóan szakmai elvárásokat fogalmaz meg 
az eszközök mindenkori üzemeltetőjének.

7. § (1) A  járási hivatal vezetője köteles biztosítani a  Hivatal által rendelkezésére bocsátott biankó okmányok, tartozékok, 
rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, szükség szerinti igénylését, illetve szigorú elszámolási rend szerinti 
nyilvántartását.
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 (2) A  biankó okmányok, tartozékok, rendszámok és kellékek központi ellátásának rendjét és az  elszámolás szabályait 
e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

8. § (1) A  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően nyújtott szolgáltatásokról 
szóló kormányrendelet szerinti elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez (a továbbiakban: EFER) csatlakozott, 
okmánykiadási feladatot ellátó kormányablakban a  Hivatal a  kártyatranzakció helyén a  készpénz nélküli forgalom 
lebonyolításának eszközéül szolgáló pénztárba épített vagy különálló elektronikus berendezést (a  továbbiakban: 
POS terminál) biztosít.

 (2) A  POS terminál okmánykiadáshoz kapcsolódó használatának szabályait a  Hivatal által jóváhagyott külön 
szabályzatban kell rögzíteni.

5. Az okmánykiadó és egyéb célú munkahelyek közötti átalakítás szabályai

9. § (1) Az általános munkahely okmánykiadásra felkészített munkahellyé történő átalakításánál a munkaállomásról minden 
adatot törölni kell, és arra csak az okmánykiadással összefüggő programok helyezhetők el.

 (2) A gépet csak az átalakítás után szabad az okmánykiadással összefüggő virtuális hálózatba áthelyezni.
 (3) A  géphez – amennyiben ezek tárolása elkülönítetten történt – okmánykiadással összefüggő perifériákat 

csatlakoztatni kell.

10. § (1) Az okmánykiadásra felkészített munkahely általános munkahellyé történő átalakításánál minden adatot törölni kell 
a munkaállomásról, és arra az általános szolgáltatáshoz kapcsolódó programok helyezendők el.

 (2) A  munkaállomást a  törlések elvégzését követően szabad csak az  általános kormányhivatali virtuális hálózatba 
áthelyezni.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) A  kormányablaknak a  rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelést a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott 
kivételekkel legkésőbb 2014. szeptember 30-ig kell teljesítenie.

 (2) A kormányablaknak legkésőbb 2014. december 31-re kell teljesítenie az alábbi követelményeknek való megfelelést:
a) 1. melléklet 1. f ) pontban előírtak
b) 1. melléklet 5. b) pontban előírtak
c) 1. melléklet 6. b) pontban előírtak
d) 1. melléklet 6. c) pontban előírtak
e) 1. melléklet 6. g) pontban előírtak

 (3) A kormányablaknak legkésőbb 2015. december 31-re kell teljesítenie az alábbi követelményeknek való megfelelést:
a) 1. melléklet 6. g) pontban előírtak
b) 1. melléklet 7. c) pontban előírtak

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

  dr. navracsics tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 39/2013. (XII. 30.) kIm rendelethez

A kormányablakok általános működéséhez biztosított eszközök

 1. Munkahelyenként ügyfélfogadási munkahelyen:
a) 1 darab asztali PC (min. dual core processor, CINT2006 Rates baseline min. 60 pont, CFP2006 Rates baseline 

min. 70 pont, minimum 4 GB memória, minimum 250 GB HDD vagy ezzel egyenértékű háttértár, DVD olvasó),
b) MS Windows XP vagy későbbi verzió, vagy LINUX operációs rendszer,
c) 1 darab nagyméretű LCD monitor (minimum 26”),
d) 1 darab legalább 9.5”-os táblaszámítógép (több profilt kezelni képes szabad felhasználású operációs rendszer 

– min. Android v4.2, gyárilag beépített NFC chip – támogassa az NFC read/write módot, lopás elleni rögzítés),
e) IVÜSZ szolgáltatáshoz web-kamera és headset.

 2. Munkahelyenként háttérfeldolgozó munkahelyen (ha van ilyen):
a) 1 darab asztali PC (min. dual core processor, CINT2006 Rates baseline min. 60 pont, CFP2006 Rates baseline 

min. 70 pont, minimum 4 GB memória, minimum 250 GB HDD vagy ezzel egyenértékű háttértár, DVD olvasó),
b) MS Windows XP vagy későbbi verzió, vagy LINUX operációs rendszer.

 3. Munkahely páronként:
a) legalább minden két munkahelyhez scannelést biztosító multifunkciós nyomtató (másolás, adf, duplex 

nyomtatás, hálózati nyomtatás, maximális méretek, szélesség x mélység: 50 cm x 50 cm, MS Windows és 
LINUX operációs rendszer támogatás).

 4. A kormányablak irodára:
a) NTG hálózati elérés,
b) helyi LAN hálózat (UTP/FTP ETHERNET) minimum CAT5e minőségi fokozat,
c) min. 10/100/ Mb/sec PoE vagy PoE+ lehetőséggel ellátott switch,
d) a switch portok külön-külön VPN-be szervezhetők és menedzselhetőek legyenek,
e) NTG hálózaton belüli zárt, IP telefon rendszer és készülékek,
f ) védett WIFI hálózat legalább az  ügyfélfogadást végző munkahelyeket lefedve (beleértve a  potenciálisan 

ügyfélfogadásra bevont helyeket is),
g) legalább 1 darab A3 formátumot előállítani képes nagy teljesítményű színes hálózati multifunkciós nyomtató, 

MS Windows és LINUX operációs rendszer támogatással,
h) ügyfélhívó rendszer (a legalább 5 kiszolgáló munkahellyel rendelkező kormányablak esetében).

 5. Informatikai szolgáltatások, amelyek elérését az  okmánykiadással összefüggő virtuális hálózatba kötött gépek 
kivételével minden munkaállomáson és táblaszámítógépen elérhetővé kell tenni:
a) internet elérés kereső szolgáltatás használatához,
b) egységes kormányhivatali iratkezelő, illetve munkafolyamat kezelőrendszer elérése,
c) tudástár,
d) ügyfélhívó,
e) központi időpontfoglaló.

 6. Informatikai szolgáltatások, amelyek elérését az  okmánykiadással összefüggő virtuális hálózatba kötött gépek 
kivételével minden munkaállomáson elérhetővé kell tenni:
a) internet elérés egyes szakrendszeri funkciók eléréséhez és kereső szolgáltatás használatához,
b) kormányhivatali egységes levelező rendszer,
c) kormányhivatali csoportmunka támogató rendszer,
d) kormányhivatali intranet (ha van),
e) irodai programcsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő),
f ) ügyintézői felület,
g) interaktív virtuális ügyfélszolgálat (IVÜSZ) szolgáltatás.

 7. Informatikai szolgáltatások, amelyek elérését a munkaállomáshoz tartozó táblaszámítógépen elérhetővé kell tenni:
a) irat megtekintési, AVDH irathitelesítési és ügyfélkapus feltöltési szolgáltatás elérése (csak ügyintézői 

munkaállomás felől kezdeményezhető módon),
b) ügyfél-elégedettség mérés,
c) elektronikus fizetés.
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2. melléklet a 39/2013. (XII. 30.) kIm rendelethez

Az okmánykiadáshoz biztosított speciális eszközök

 1. Photoshop munkahelyre (az általános munkahelyre biztosított hálózati lehetőségeken felül):
a) számítógép: minimum Intel Core i5 vagy ezzel egyenértékű, 4 Gb RAM; 250 GB HDD,
b) minimum 19” (TFT, LED) ügyintézői monitor,
c) minimum 19” (TFT, LED) ügyfél monitor,
d) A4-es lapszkenner,
e) digitális képfelvételező eszköz (minimum pixelszám: 795x596; színmélység: RGB 24 Bit),
f ) ujjnyomat-szkenner,
g) okmányolvasó (biometrikus útlevélhez),
h) A4-es lézernyomtató,
i) HW alapú autentikációhoz kártyaolvasó.

 2. Okmánykiadó munkahelyre (az általános munkahelyre biztosított eszközökön – beleértve hálózati eléréshez 
szükséges eszközöket – felül):
a) laminálógép,
b) bárkódolvasó,
c) biztonsági nyomtatók (biztonsági elemekkel ellátott tintasugaras és lézernyomtatók, biztonsági festékkel 

töltött tintapatronok és biztonsági adalékot tartalmazó nyomtatóegységek),
d) 1 darab POS terminál + PIN pad,
e) HW alapú autentikációhoz kártyaolvasó.

 3. Okmánykiadó munkahelyekről elérhetően:
a) asztali UV lámpa,
b) papírvágó (asztali).

 4. A kormányablak irodára:
a) páncélszekrény (biankó okmányok, egyéb biztonságos tárolást igénylő tárgyak részére).

3. melléklet a 39/2013. (XII. 30.) kIm rendelethez

A biankó okmányok, tartozékok, rendszámok és kellékek központi ellátásának rendje és az elszámolás 
szabályai

 1. Megrendelés
A járási hivatal vezetője által az  okmányok és a  rendszámok kezelésére kijelölt kormányablak ügyintéző köteles 
figyelemmel kísérni a  biankó okmányok, a  tartozékok, rendszámok és kellékek okmányirodai készletét, és köteles 
elkészíteni a szükséges megrendeléseket az erre szolgáló informatikai rendszerben.
A Hivatal
a) a helyi kiállítású biankó okmányokat és tartozékait az  általa megállapított ellátmány mértékéig havi 

rendszerességgel, illetve a kormányablak rendkívüli megrendelése alapján,
b) a rendszámokat a kormányablak havi rendszeres, illetve rendkívüli megrendelése alapján,
c) a kellékeket a kormányablak negyedéves rendszeres, illetve rendkívüli megrendelése alapján
biztosítja.

 2. Biankó okmányok bevételezése
2.1. A  Hivataltól szállítólevéllel érkező biankó okmány küldeményt, iktatókönyvben történő (gyűjtőszámon) 

érkeztetés után a  küldeményhez mellékelt kísérőjegyzék, valamint a  központi okmánynyilvántartás alapján 
ellenőrizni kell:
a) típus,
b) tartomány (első és utolsó nyomtatvány azonosítójának ellenőrzése),
c) darabszám (a csomag leszámlálása és legalább szúrópróba szerinti ellenőrzése)

 alapján.
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2.2. Az  ellenőrzés alapján feltárt eltérésekről (hiány vagy többlet) jegyzőkönyvet kell készíteni két példányban, 
aminek első példányát haladéktalanul meg kell küldeni a  Hivatalnak, második példányát irattározni kell. 
Az eltérések rendezésére a Hivatal intézkedik.

 3. Biankó okmányok felhasználása
3.1. Ügyintézői vételezés
 A kormányablak ügyintéző munkakezdéskor a napi feladatokhoz szükséges mennyiségben biankó okmányt 

vételez. A vételezett biankó okmányokról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
a) a kormányablak székhelyét,
b) a kormányablak ügyintéző nevét,
c) az okmány

ca) típusát,
cb) kezdő azonosítóját,
cc) utolsó azonosítóját,
cd) darabszámát,

d) a kiadás dátumát,
e) a kormányablak ügyintéző aláírását,
f ) a kiadó aláírását.

 Ha egy típusból nem zárt intervallum kerül kiadásra, a  bejegyzést rész-intervallumonként kell megtenni. 
A  vételezést aláhúzással kell lezárni, és mind az  ügyintézőnek, mind pedig a  biankóokmányok kezelésre 
kijelölt személynek alá kell írnia. Abban az  esetben, ha a  vételezett okmánykontingens a  nap folyamán 
kevésnek bizonyul, pótvételezést kell eszközölni a fentiekkel azonos módon.

3.2. Ügyintézői napi elszámolás
 A kormányablak ügyintéző a  munka befejezésekor elszámol a  biankó okmányokkal. Az  elszámolásról 

jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza
a) a kormányablak székhelyét,
b) a kormányablak ügyintéző nevét,
c) az okmány típusát,
d) a rendeltetésszerűen felhasznált biankó okmányok

da) kezdő azonosítóját,
db) utolsó azonosítóját,
dc) darabszámát,

e) a nyomdai hibás/gyártáshibás biankó okmányok azonosítóját,
f ) a fel nem használt biankó okmányok

fa) kezdő azonosítóját,
fb) utolsó azonosítóját,
fc) darabszámát,

g) az elszámolás dátumát,
h) a kormányablak ügyintéző aláírását,
i) a visszavételező aláírását.

 4. Hibás, selejtes okmányok kezelése
4.1. Okmányok érvénytelenítése
 A hibás, selejtes okmányokat áthúzással, pecsételéssel vagy átlyukasztással érvényteleníteni kell.
4.2. A Hivatalhoz felterjesztendő okmányok kezelése
 Abban az  esetben, ha a  nyomtatvány a  gyártás során teljesen vagy beazonosíthatatlanságig sérült, 

az esetleges okmánymaradványokat is tartalmazó borítékot kell feliratozni, feltüntetve
a) a kormányablak székhelyét,
b) a kormányablak ügyintéző nevét,
c) a pontos időpontot,
d) az okmány típusát és azonosítóját.

 A nyomdai hibás/gyártáshibás biankó okmányokról jegyzőkönyvet kell kiállítani, amelyhez mellékelni kell 
az  okmányokat (illetve az  azt helyettesítő borítékot) és azokat fajtánként és nyomdai hibás/gyártási hibás 
bontásban a  Hivatalhoz történő visszaküldésig tárolni kell. A  jegyzőkönyvnek a  borítékon is feltüntetett 
adatokat kell tartalmaznia. A  Hivatalhoz felterjesztendő okmányokat érvénytelenítés után, típusonként 
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elkülönítve, tételes kísérőjegyzékkel, a  számítógépes rendszeren történő átvezetést követően, az  Állami 
Futárszolgálat útján kell továbbítani.

 5. Okmányok tárolása
Az okmányokat biztonságos körülmények között, típusonként elkülönítve, tűzvédelmi szempontokból is megfelelő 
helyen kell tárolni.

A nemzetgazdasági miniszter 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelete
a pénzügyi ágazati szabályozott szakmákról, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal 
összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó 
miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § c) és e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító 
engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás 
vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló  
26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet módosítása

1. §  Az adótanácsadói, az  adószakértői és az  okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek 
kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban 
szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a  továbbiakban: Anyr.) 2.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kérelmező az engedélykiadás e rendelet szerinti feltételeinek megfelel, az adópolitikáért felelős miniszter 
(a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) a kérelmező részére az engedélyt, valamint adótanácsadók 
esetében az 1. számú melléklet szerinti, adószakértők esetében a 2. számú melléklet szerinti, okleveles adószakértők 
esetében pedig a 3. számú melléklet szerinti igazolványt kiadja, és a kérelmezőt az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII.  törvény (a  továbbiakban: Art.) 175/E.  § (1)  bekezdése szerinti adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles 
adószakértői nyilvántartásba felveszi.”

2. §  Az Anyr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  engedélykiadás Art. 175/B.  § (1)  bekezdése szerinti büntetlen előéletre és a  foglalkozástól való eltiltás 
kizárására vonatkozó feltétele teljesülését igazoltnak kell tekinteni, amennyiben a  kérelmező másik, a  2.  § 
(1)  bekezdése szerint kiadott engedély kiállításához már benyújtott vagy az  eljáró hatóság beszerzett hatósági 
erkölcsi bizonyítványt, és az az új kérelem benyújtásakor 90 napnál nem régebbi.”

3. §  Az Anyr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kérelmező az  Art. 175/E.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti adataiban bekövetkezett változást 
az  adatváltozást követő 30 napon belül a  4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal köteles 
bejelenteni a  nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, mellékelve az  igazolvány másolatát, illetve ha 
az adatváltozás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat, akkor magát az igazolványt is. A beküldött igazolványt 
a  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti. 
Amennyiben a  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának 
tényéről tudomást szerez, akkor a  nyilvántartásban szereplő személyt felszólítja az  adatváltozás bejelentésének 
pótlására, amelyre a  nyilvántartásban szereplő személynek a  felszólítás kézhezvételétől számított 8 nap áll 
rendelkezésére.”
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4. §  Az Anyr. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A 9. §-ban meghatározott továbbképzési időszak minden megkezdett évének továbbképzési kötelezettség 
arányos részén – a 10. § (2) és (3) bekezdése alapján – évenként 20 kreditpontot kell érteni.”

5. § (1) Az Anyr. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt – a  (4)  bekezdés szerinti továbbképzésben 
való részvétellel – összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább 
három naptári évében részt vesz valamely továbbképzésen. A  10.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti ugyanazon 
továbbképzési program teljesítése – ide értve annak elektronikus változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra.”

 (2) Az Anyr. 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A továbbképzési programok szervezésére és lebonyolítására a nyilvántartásba vételt végző szervezet pályázati 
felhívása alapján pályázatot (kreditpont-minősítési kérelmet) nyújthatnak be az  adótanácsadói, az  adószakértői, 
illetve az okleveles adószakértői szakterületen (a továbbiakban: szakterület)
a) a  létesítő okiratában foglaltak alapján felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési oktatásszervezési 
tevékenységet folytató szervezetek, amelyek megfelelnek a (10a) bekezdésben foglalt feltételeknek,
b) a  honos joga alapján létrejött olyan szakmai egyesületek, amelyeket a  pályázat benyújtása évének első napja 
előtt legalább két évvel nyilvántartásba vettek, és a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői 
szakképesítés, vagy az adószakértői engedély,
c) jogszabály szerint létrejött szakmai köztestületek, amelyekben a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles 
adószakértői szakképesítés, vagy az adószakértői engedély.”

 (3) Az Anyr. 10. §-a a következő (10a)–(10e) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A (10) bekezdés a) pontja szerinti szervezet akkor nyújthat be pályázatot, ha:
a) rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli vagy adózási területen szerzett oktatásszervezési vagy 
továbbképzési gyakorlattal,
b) rendelkezik a  tervezett számú továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült, legalább 3 éves – az  adott 
továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett – pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott oktatási 
gyakorlattal és az oktatott témának megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatói kapacitással,
c) rendelkezik a  továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, ideértve az  oktatással 
kapcsolatos nyilvántartási rendszert is,
d) rendelkezik minőségpolitikával, minőségirányítási rendszerrel, minőségcélokkal, önértékelési rendszerrel, 
valamint
e) megfelel a (11a) és (11b) bekezdésben meghatározott követelménynek.
(10b) A  (10)  bekezdés szerinti pályázatot 3 példányban a  nyilvántartásba vételt végző szervezet egységes 
Kormányzati Portálon közzétett címére kell benyújtani.
(10c) A (10) bekezdés a) pontja szerinti szervezetnek a pályázat benyújtásakor kérelméhez csatolnia kell:
a) a létesítő okiratában feltüntetett tevékenységéről szóló írásbeli nyilatkozatot,
b) a  szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolását, az  oktatók 
szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát (a  szaknak 
megfelelő szakmai és oktatási gyakorlatot feltüntetve), valamint az  oktatók nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 
a  kérelemben feltüntetett adataiknak – a  pályázati feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében – a  szervezet 
és a  nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak, továbbá, hogy a  szervezetnél 
oktatást vállalnak,
c) a (10a) bekezdés e) pontjában foglaltakról szóló írásbeli nyilatkozatot.
(10d) A  (10)  bekezdés b)  pontja szerinti szakmai egyesületnek a  pályázat benyújtásakor kérelméhez csatolnia kell 
az egyesület hatályos alapszabályának hitelesített másolatát.
(10e) A (10) bekezdés c) pontja szerinti szakmai köztestületnek a pályázat benyújtásakor kérelméhez csatolnia kell 
a köztestület hatályos létesítő okiratának hitelesített másolatát.”

 (4) Az Anyr. 10. §-a a következő (11a) és (11b) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) E rendelet alkalmazásában nem nyújthat be pályázatot az a (10) bekezdés a) pontja szerinti szervezet, amely 
tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
a) nem az  Európai Unió, az  Európai Gazdasági Térség vagy a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) tagállamban, vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy



89172 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

b) az (1) bekezdés szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban megszerzett jövedelme 
az  EU-, EGT- tagállamon kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a  jövedelemre 
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a  gazdasági szereplő 
az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna, vagy
c) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa 
nem megismerhető.
(11b) E  rendelet alkalmazásában nem nyújthat be (10)  bekezdés szerinti pályázatot az  a  gazdasági szereplő, 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 
olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelynek tekintetében a  (11a)  bekezdésben 
meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a  több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell 
a (11a) bekezdés a) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.”

 (5) Az Anyr. 10. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  (10)  bekezdés szerinti pályázati eljárással kapcsolatos 
döntés-előkészítési feladatok ellátása érdekében szakértői bizottságot hoz létre.
(13) A  (12)  bekezdés szerinti bizottság 7 tagból áll, amelyből 5 főt, köztük a  bizottság elnökét, a  nyilvántartásba 
vételt végző szervezet saját hatáskörben, 2 főt a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke ajánlása alapján 
megbízólevéllel bíz meg. A  bizottság ügyrendjét, amely tartalmazza a  (7)  bekezdésben meghatározott pályázati 
minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását, maga állapítja meg, azt a  nyilvántartásba vételt 
végző szervezet hagyja jóvá, és teszi közzé az egységes Kormányzati Portálon.”

6. §  Az Anyr. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A 10. § (10) bekezdése szerinti pályázatban foglalt továbbképzési program megvalósulhat elektronikus 
képzés formájában is.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti elektronikus képzésnek minősül minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek 
tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el a  képzésben résztvevőhöz, akinek a  képzésben való 
részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg.”

7. §  Az Anyr. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti díjat a  Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú 
számlájára, az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák 
közötti átutalással kell megfizetni.”

8. §  Az Anyr.
  1. 4.  § (1)  bekezdésében és 6.  §-ában a „pénzügyminiszternél” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételt 

végző szervezetnél” szöveg,
  2. 4.  § (1)  bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett külön közleményében” szövegrész 

helyébe az „ , az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban” szöveg,
  3. 4. § (2) bekezdés b) pontjában, a 4. számú melléklet 5. pont a), b), c) és f ) alpontjában a „cm-es,” szövegrész 

helyébe a „cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott,” 
szöveg,

  4. 6. §-ában a „közleményben” szövegrész helyébe a „tájékoztatóban” szöveg,
  5. 7.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (5)  bekezdésében, 10.  § (9)  bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrészek 

helyébe a „nyilvántartásba vételt végző szervezet” szöveg,
  6. 7. § (2) bekezdésében, a 10. § (9) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium honlapján” szövegrész helyébe 

az „az egységes Kormányzati Portálon” szöveg,
  7. 8. § (1) bekezdés d) pontjában a „felhívásban” szövegrész helyébe a „hiánypótlási felhívásban” szöveg,
  8. 8. § (1) bekezdés g) pontjában a „cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság” szövegrész helyébe 

a „cselekvőképességet érintő gondnokság” szöveg,
  9. 8.  § (2) és (4)  bekezdésében a „pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételt végző 

szervezetnek” szöveg,
10. 8. § (5) bekezdésében a „pénzügyminisztert” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételt végző szervezetet” 

szöveg,
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11. 10. § (4) bekezdés a) pontjában a „(11) bekezdés” szövegrész helyébe a „(12) bekezdés” szöveg,
12. 10. § (4) bekezdés a) pontjában a „(8) bekezdés” szövegrész helyébe a „(9) bekezdés” szöveg,
13. 10.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, (5)  bekezdés c)  pontjában, valamint (6)  bekezdés c)  pontjában az  „a 

pénzügyminiszter ágazatába” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért, az  államháztartásért, a  pénz-, tőke- 
és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a  számviteli szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe 
(korábban: pénzügyminiszter ágazatába)” szöveg,

14. 10. § (5) bekezdés a) pontjában a „(9) bekezdés” szövegrész helyébe a „(10) bekezdés” szöveg,
15.  10. § (14) bekezdésben a „(11) bekezdés szerinti bizottságoknak” szövegrész helyébe a „(12) bekezdés szerinti 

bizottságnak” szöveg,
16.  10.  § (14)  bekezdésben a  „(9)  bekezdés szerinti pályázat” szövegrész helyébe a  „(10)  bekezdés szerinti 

pályázat” szöveg,
17.  11. § (5) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium” szöveg,
18. 1–3. számú mellékletében a „Pénzügyminisztérium” szövegrészek helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” 

szöveg,
19. 1–3. számú mellékletében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszter” szöveg,
20. 4. számú melléklet 3.  pont b)  alpontjában az „az a), c) és f )  pontokban szereplő” szövegrész helyébe az   

„az adatlap 2. pont a) és g) pontjaiban szereplő, valamint az adatlap 3. pont c) pontjában a kérelmező által 
megjelölt” szöveg,

21. 4. számú melléklet 3.  pont b)  alpontjában az „az Art. 175.  § (19)  bekezdése” szövegrész helyébe az „az Art. 
175/E. § (3) bekezdése” szöveg,

22. 4. számú melléklet 3. pont c) alpontjában a „levelezési cím” szövegrész helyébe a „lakcím” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az Anyr.
1. 15. § (4) és (5) bekezdése,
2. 5. számú melléklete.

2. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok 
módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek 
akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes 
szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

10. §  A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a  nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, 
valamint a  nyilvántartásból való törlésért, továbbá a  továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról és a  díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet 
(a továbbiakban: Díjr.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  hatósági erkölcsi bizonyítvány adatainak az  eljáró hatóság általi beszerzése esetén – a  (2)  bekezdéstől 
eltérően – az engedélyezési eljárás díja 10000 Ft.”

11. §  A Díjr.
1. 1. § a) pontjában a „módosítását, valamint” szövegrész helyébe a „módosítását (ideértve a nyilvántartásban 

szereplő szakterületének kiegészítését, törlését is), az igazolványának pótlását, cseréjét, valamint” szöveg,
2. 1. § b) pontjában a „lebonyolítására jelentkezik” szövegrész helyébe a „lebonyolítására irányuló akkreditációs 

eljárás lefolytatását kérelmezi” szöveg,
3. 1.  § c)  pontjában az  „aki a  számviteli törvény” szövegrész helyébe az  „aki a  számvitelről szóló 2000.  évi  

C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)” szöveg,
4. 2.  § (2)  bekezdésében az  „adatmódosítás díja” szövegrész helyébe az  „adatmódosítás (ideértve 

a nyilvántartásban szereplő szakterület kiegészítését, törlését is) díja” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti a Díjr. 4. § (4) bekezdésében a „ , a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat” szövegrész.
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3. A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 
28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosítása

13. § (1) A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 10. §–12. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (3) A 13. § (2) bekezdése 2014. március 15-én lép hatályba.

15. §  A rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. §  A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  varga mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 70/2013. (XII. 30.) ngm rendelethez

 1. A Rendelet 3.  mellékletében foglalt 13. táblázat 13.17. sor 3. oszlopában az „a PSZÁF-nak” szövegrész helyébe az   
„az MNB-nek” szöveg lép.

 2. Hatályát veszti a Rendelet 3. mellékletében foglalt 4. táblázat 4. 01. sor 3. oszlopában a „PSZÁF,” szövegrész.

2. melléklet a 70/2013. (XII. 30.) ngm rendelethez

A Rendelet 3. mellékletében foglalt
 1. 1. táblázat 1. 04. sor 3. oszlopában a „Gt. 42. § (1)” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:130. § (2) bekezdés” szöveg,
 2. 1. táblázat 1. 04. sor 3. oszlopában a „Gt. 42. § (3)” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:130. § (1) bekezdés” szöveg,
 3. 1. táblázat 1. 04. sor 4. oszlopában a „GT. 42. § (1), (3)” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:130. § (1) és (2) bekezdés” szöveg

lép
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A nemzetgazdasági miniszter 71/2013. (XII. 30.) NGM rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti 
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (3)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A.  § A  gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az  1991. július 1. napja előtt bekövetkezett 
káreseményekkel kapcsolatban az  államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési 
járadékok, valamint a  forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2014. január 1-jétől 
kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a  2013. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti 
összeghez képest 2,4 százalékkal emelkednek.”

2. §  A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A.  § Az  1.  §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a  költségpótló baleseti 
kártérítési járadékok 2014. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a  2013. 
december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 2,4 százalékkal emelkednek.”

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

  varga mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2036/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi 
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és az  Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a  nemzetközi adóügyi 

megfelelés előmozdításáról és a  FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Megállapodás és a  belső jog összhangjának megteremtéséhez 
szükséges, külön előterjesztésben jóváhagyásra kerülő törvénymódosítások a  Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvénytervezet részeként kerüljenek benyújtásra az Országgyűlés részére;

 5.  elfogadja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és – a  4.  pontban meghatározottak szerint – 
elrendeli a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően annak az  Országgyűléshez történő 
benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat előadójának a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2037/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozatból eredő 
kormányzati feladatok meghatározásáról

 1.  A Kormány felhívja
a) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy felügyeleti jogkörében gondoskodjon arról, hogy 

a  kétévente közzétett „A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon” című kiadványban alkalmazott 
mutatókészlet fejlesztése, felülvizsgálata során a  Központi Statisztikai Hivatal vegye figyelembe a  Nemzeti 
Fenntartható Fejlődés Keretstratégia (a továbbiakban: Keretstratégia) célkitűzéseit és működjön együtt más 
intézményekkel és kutatóműhelyekkel a  fenntartható fejlődést mérő mutatók megállapítása, kiszámítása és 
értékelése során,
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
határidő: folyamatos

b) a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az  érintett miniszterek bevonásával az  ország számára 
mindenkor rendelkezésre álló fejlesztési források felhasználásának tervezésekor, illetve a  jelenleg és 
a  későbbiekben rendelkezésre álló nemzetközi, uniós és hazai támogatási alapokból rendelkezésre álló 
fejlesztési források elosztásakor érvényesítse a Keretstratégia elveit és javaslatait, valamint az erre vonatkozó 
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európai uniós jogalkotási javaslatokra tekintettel különítsen el ezen pénzalapokból a  fenntarthatóság 
kialakítását szolgáló pilot-projektekre (fenntartható településmodellek),
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

nemzetgazdasági miniszter 
vidékfejlesztési miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
közigazgatási és igazságügyi miniszter 
belügyminiszter 
külügyminiszter 
honvédelmi miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
bevonásával

határidő: folyamatos
c) a vidékfejlesztési minisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával készítsen kétévente összefoglaló 

tájékoztatást a  Keretstratégia megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről a  Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanácson keresztül az Országgyűlés számára.
Felelős: vidékfejlesztési miniszter 

nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
közigazgatási és igazságügyi miniszter 
belügyminiszter 
külügyminiszter 
honvédelmi miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
bevonásával

határidő: kétévente, először 2015. március 30.
 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  A  Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat „A  közigazgatási államtitkári értekezlet” alcíme 

a következő 56/A. ponttal egészül ki:
„56/A. A  közigazgatási államtitkári értekezlet ellátja a  Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 
18/2013. (III. 28.) OGY határozat 3. pontjában foglalt, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia érvényesítését, 
megvalósítását elősegítő, a  fenntartható fejlődés ügyét érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos koordinációs 
feladatokat.”

 4.  A Kormány
a) a  fenntartható fejlődési stratégia kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteiről szóló 2053/2005. (IV. 8.) 

Korm. határozatát, valamint
b) a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia elfogadásáról szóló 1054/2007. (VII. 9.) Korm. határozatát,
visszavonja.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök



89178 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

A Kormány 2038/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
szóló 1554/2012. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
szóló 1554/2012. (XII. 5.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 2.  pont a)  alpontjának helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(a kormánybiztos)
„a) felel a hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati stratégia (a továbbiakban: 
Stratégia) kialakításáért, valamint annak végrehajtásáért,”

 2. A Határozat 1. pontjában hatályát veszti a „2013. december 31. napjáig terjedő időszakra” szövegrész.
 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  kormányablak-

tudástár (a továbbiakban: tudástár) kialakítása érdekében.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
határidő: 2013. december 31.

 2. egyetért azzal, hogy a  tudástár kezdő adatbázisa a  mellékletben meghatározott feladat- és hatásköröket 
tartalmazza.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
határidő: 2013. december 31.

 3. felhívja a  tudástárban szereplő ügykörök tekintetében felelős minisztereket, hogy gondoskodjanak az  egyes 
ügykörök hatályosításáról.

Felelős: érintett miniszterek
határidő: 2014. március 31.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

melléklet a 2039/2013. (XII. 30.) korm. határozathoz

A kormányablak-tudástárban szereplő ügykörök

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, 

illetve megtalálásának bejelentése
3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a  bejelentése és 

nyilvántartásba vétele, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása 
(lakcímbejelentés)
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5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét 
és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

6. Értesítési cím bejelentése
7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a  cím (címhely vagy 

postafiók ) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, 

visszavonása
11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó 

lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén
13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti 

kérelem
24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
39. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
40. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
41. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem
42. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
43. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
44. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
45. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
46. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
47. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba 

vétele
48. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba 

vétele
49. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
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50. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
51. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása 

az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
52. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem
53. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
54. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez 

szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan
55. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
56. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem
57. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
58. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
59. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
60. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
61. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem
62. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
63. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
64. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)
65. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)
66. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
67. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem
68. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, 

ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)
69. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és 

forgalmi engedély kiadásával)
70. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
71. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
72. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
73. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
74. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
75. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
76. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
77. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
78. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
79. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
80. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
81. Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló kérelem
82. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
83. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
84. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
85. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
86. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
87. Építési engedély kiadása iránti kérelem
88. Bontási engedély kiadása iránti kérelem
89. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
90. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem
91. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
92. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
93. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
94. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem
95. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
96. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
97. Használatbavételi engedély iránti kérelem
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98. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
99. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem
100. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
101. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
102. Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
103. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
104. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem
105. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz
106. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz
107. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 

az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 22.  § (4)  bekezdés 
b) pontja szerinti panasz

108. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
109. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem
110. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése
111. Születés bejelentése és anyakönyvezése
112. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése
113. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
114. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
115. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
116. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem
117. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül
118. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére
119. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére
120. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére
121. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
122. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
123. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem
124. óvodáztatási támogatás iránti kérelem
125. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az  egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok 

rendezésével kapcsolatban
126. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem
127. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a  támogatásra való jogosultság 

feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
128. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem
129. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az  ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári 

szerződésnek
130. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az  állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve 

önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme
131. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
132. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés
133. Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben 

tudja részesíteni
134. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem
135. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
136. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése
137. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
138. Aktív korúak ellátása iránti kérelem
139. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
140. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem
141. Táppénz, gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj megállapítása 

iránti méltányossági kérelem
142. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
143. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
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144. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a  táborozásban résztvevők személyének 
bejelentése

145. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése
146. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele iránti kérelem
147. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
148. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok 

kirendelése iránti kérelem
149. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
150. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére
151. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik
152. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, 

meghosszabbítása iránti kérelem
153. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való 

jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
154. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat
155. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat
156. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
157. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem
158. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
159. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
160. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. szerinti panasz, kivéve az állami adó- és 

vámhatóság elleni panaszokat
161. A panaszokról és a  közérdekű bejelentésekről szóló 2013.  évi CLXV.  törvény szerinti közérdekű bejelentés, 

kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket
162. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás
163. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba 

vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása
164. Mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem
165. Mezőgazdasági őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése
166. Mezőgazdasági őstermelő azonosító adataiban, illetve közös igazolvány esetén az érintett családtagok saját 

gazdaságára és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változás bejelentése
167. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
168. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
169. Természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése
170. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem
171. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról
172. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
173. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
174. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
175. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
176. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
177. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
178. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
179. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
180. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
181. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
182. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
183. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
184. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
185. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
186. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
187. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
188. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
189. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
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190. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
191. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
192. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
193. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
194. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
195. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
196. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
197. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
198. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
199. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
200. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
201. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
202. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
203. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti 

kérelem
204. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló 

termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása
205. Veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról szóló bejelentés
206. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
207. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
208. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
209. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem
210. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
211. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések
212. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem
213. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme
214. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport 

engedélykérelem
215. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem
216. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem
217. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
218. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
219. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
220. Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem
221. Gyermekgondozási díj iránti kérelem
222. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
223. Baleseti táppénz iránti kérelem
224. A közlekedőképességre vonatkozó szakértői vélemény kiadása iránti kérelem
225. Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelem
226. Táppénz iránti kérelem
227. Gyermekápolási táppénz iránti kérelem
228. Közgyógyellátás (gyógyszerkeret) felülvizsgálatára irányuló kérelem
229. Adósságkezelési szolgáltatás jogszabályi feltételeiről és azon településekről szóló tájékoztatás, ahol 

a szolgáltatás elérhető
230. Azonnali pénzügyi segély iránti kérelem áldozatsegítő szolgáltatás keretében
231. Képzelt apa adatainak megállapítása iránti kérelem
232. Gyermektartásdíj elrendelése iránti kérelem
233. Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem
234. Gyermek és a  szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának szabályozása iránti 

kérelem
235. Bíróság, valamint a járási gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelem
236. Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására
237. Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban
238. Lakhatási támogatás iránti kérelem (TÁMOP 1.1.2.)



89184 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

239. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése
240. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem a  szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 883/04/EK és a végrehajtására kiadott 
987/09. EK rendelet alapján

241. Külföldinek minősülő biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt
242. EU Kártya kiállítása iránti kérelem
243. Külszolgálatos köztisztviselő részére kiállítható EU Kártya kiállítása iránti kérelem
244. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, 

E109)
245. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
246. Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem
247. Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem
248. Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
249. Polgármesterek közszolgálati járadékának megállapítása iránti kérelem
250. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem
251. Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem
252. Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti 

kérelem
253. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem
254. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem
255. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
256. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
257. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem
258. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
259. Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem
260. Szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem
261. Nyugellátások módosítása iránti kérelem egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői tartozás 

megtérülése esetén
262. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben
263. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben
264. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben
265. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben
266. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben
267. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben
268. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben
269. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben
270. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben megállapított baleseti járadék feléledésének 

a megállapítása iránti kérelem
271. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
272. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
273. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
274. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
275. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
276. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
277. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
278. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
279. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
280. Külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére megállapított baleseti járadék feléledésének megállapítása 

iránti kérelem
281. Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem
282. Kivételes özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
283. Kivételes árvaellátás iránti kérelem
284. Kivételes árvaellátás meghosszabbítása iránti kérelem
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285. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított öregségi nyugdíjban részesülő személy adataiban 
bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

286. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban 
részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

287. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított özvegyi nyugdíjban részesülő személy adataiban 
bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

288. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított szülői nyugdíjban részesülő személy adataiban 
bekövetkezett változás iránti kérelem

289. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított árvaellátásban részesülő személy adataiban 
bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

290. Öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésére irányuló kérelem
291. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem
292. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
293. Kérelem a  tanköteles gyermek művészeti tevékenység keretében történő foglalkoztatásának 

engedélyezésére
294. Kérelem a tanköteles gyermek sport tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezésére
295. Kérelem a tanköteles gyermek modell tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezésére
296. Kérelem a tanköteles gyermek hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezésére
297. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában álló ingatlan átruházására irányuló 

jognyilatkozat jóváhagyására
298. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában álló ingatlan megterhelésére irányuló 

jognyilatkozat jóváhagyására
299. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában álló ingatlanon az  építtető részére 

tulajdonszerzést jelentő építési beruházás engedélyezésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyásáról
300. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában lévő ingatlanon álló felépítmény 

bontásának engedélyezésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására
301. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel 

történő megszüntetésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására
302. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy lakáscseréjéhez történő hozzájárulás megszerzésére 

irányuló jognyilatkozat jóváhagyására
303. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról lakásépítési 

támogatáshoz
304. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról otthonteremtési 

kamattámogatáshoz
305. Keresetpótló baleseti, illetve költségpótló baleseti kártérítési járadék iránti kérelem
306. Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem
307. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem
308. Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem
309. Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem
310. Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és 

eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem
311. Rokkantsági ellátás megszüntetése iránti kérelem
312. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációs tanúsítványának kiadása iránti 

kérelem
313. Szakértői vélemény kiadására irányuló kérelem keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához
314. Bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentése
315. Munkavállalónak a  munkáltató munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedésére 

vagy mulasztására, a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálása elmulasztására 
vonatkozó bejelentése

316. Munkavállalónak a munkabalesettel kapcsolatos bejelentése
317. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 22.  §-a szerinti adatszolgáltatás 

iránti kérelem
318. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése
319. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti kérelem
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320. Külföldinek minősülő biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt
321. Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérelme az egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultságot igazoló okmány kiadása iránt
322. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és 

zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107, E 001/S009, S016, S017, S018, S019, 
S044, S045, S071)

323. Igazolás iránti kérelem az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, 
E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén

324. Igazolás az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány  
(E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén

325. Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós 
rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)

326. Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)
327. Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem
328. Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés
329. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem
330. Adókedvezmény megállapításához szükséges fogyatékossági támogatással kapcsolatos hatósági igazolvány 

kiadása iránti kérelem
331. Egybefüggően három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése fogyatékossági támogatás 

ügyében
332. Vakok személyi járadékában részesített személy részéről a  lakcímében bekövetkezett változás, illetőleg 

a járadék folyósításának megszüntetését előidéző ok bejelentése
333. Időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosult személy kérelme az ügyben keletkezett iratok megküldése 

iránt lakcímváltozás esetén
334. Rehabilitációs ellátás folyósításának szüneteltetésére irányuló bejelentés
335. Rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem
336. Rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem
337. Megváltozott munkaképességű személyek nyilatkozata rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos 

eljárásban
338. Megváltozott munkaképességű személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba 

történő bejegyzésére irányuló kérelem
339. Egészségkárosodott személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba történő 

bejegyzésére irányuló kérelem
340. Harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi szolgáltatás és sürgősségi betegszállítás költségének 

megtérítésére vonatkozó kérelem
341. Ha a  biztosított az  Európai Gazdasági Térség területén ellátást nem a  rendeletek szerint vesz igénybe, 

a költségek megtérítése iránti kérelem
342. Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)
343. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező 

nyugdíjas részére (E121)
344. Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási 

megbetegedés esetén (E123)
345. Tájékoztatás iránti kérelem belföldi költségmértékről (E126)
346. Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén 

(E106, E109)
347. Időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem
348. Időskorúak járadékának felülvizsgálata iránti kérelem
349. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
350. Ápolási díj megállapítása iránti kérelem benyújtása a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 43/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével
351. Nyugellátás visszafizetésével kapcsolatban tartozás, eljárási és mulasztási bírság kirovása esetén 

méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, elengedése, illetőleg fizetési halasztás vagy részletfizetés 
iránti kérelem

352. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének csökkentése iránti kérelem
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353. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének elengedése iránti kérelem
354. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének részletekben történő megfizetése iránti 

kérelem
355. Családtámogatási ellátások kapcsán az  ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra 

vonatkozó bejelentés
356. Keresetkiegészítés megállapítása iránti kérelem
357. Kifogás benyújtása diákhitelhez nyújtott célzott állami kamattámogatással kapcsolatban
358. Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem
359. Köznevelési hatósági ügy kivizsgálására irányuló kérelem, illetve közérdekű bejelentés, panasz
360. Hadirokkant magasabb járadékosztályba való besorolása iránti kérelme
361. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a  hálózatban 

működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
362. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a  hálózatban 

működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
363. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a  hálózatban 

működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
364. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
365. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
366. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
367. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
368. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
369. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
370. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
371. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
372. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
373. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői 

hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
374. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői 

hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
375. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői 

hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
376. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett gyermekek átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
377. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett gyermekek átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
378. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett gyermekek átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
379. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett családok átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
380. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett családok átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
381. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett családok átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
382. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzése iránti kérelem
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383. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
adatainak módosítása iránti kérelem

384. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való 
törlése iránti kérelem

385. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzése iránti kérelem

386. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
adatainak módosítása iránti kérelem

387. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése 
iránti kérelem

388. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett speciális gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzése iránti kérelem

389. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett speciális gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban 
szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

390. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett speciális gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból való 
törlése iránti kérelem

391. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett különleges gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzése iránti kérelem

392. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett különleges gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban 
szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

393. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett különleges gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból 
való törlése iránti kérelem

394. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett lakásotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése 
iránti kérelem

395. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett lakásotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
adatainak módosítása iránti kérelem

396. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett lakásotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti 
kérelem

397. Az utógondozói ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzése iránti kérelem

398. Az utógondozói ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
adatainak módosítása iránti kérelem

399. Az utógondozói ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése 
iránti kérelem

400. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzése iránti kérelem

401. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
adatainak módosítása iránti kérelem

402. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése 
iránti kérelem

403. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
404. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
405. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
406. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzése iránti kérelem
407. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 

adatainak módosítása iránti kérelem
408. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti 

kérelem
409. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából 

jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
410. Étkeztetés alapszolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
411. Étkeztetés alapszolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
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412. Étkeztetés alapszolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
413. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
414. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem
415. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
416. Házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
417. Házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
418. Házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
419. Családsegítés szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
420. Családsegítés szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
421. Családsegítés szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
422. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
423. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
424. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
425. Támogató szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
426. Támogató szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
427. Támogató szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
428. Utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
429. Utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
430. Utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
431. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
432. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem
433. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
434. Szenvedélybetegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
435. Szenvedélybetegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
436. Szenvedélybetegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
437. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
438. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem
439. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
440. Időskorúak nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
441. Időskorúak nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
442. Időskorúak nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
443. Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
444. Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
445. Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
446. Szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
447. Szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
448. Szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
449. Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
450. Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
451. Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
452. Hajléktalan személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
453. Hajléktalan személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
454. Hajléktalan személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
455. Időskorúak gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
456. Időskorúak gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
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457. Időskorúak gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
458. Fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
459. Fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
460. Fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
461. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
462. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
463. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
464. Szenvedélybetegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
465. Szenvedélybetegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
466. Szenvedélybetegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
467. Éjjeli menedékhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
468. Éjjeli menedékhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
469. Éjjeli menedékhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
470. Hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
471. Hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem
472. Hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
473. Idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
474. Idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
475. Idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
476. Fogyatékos személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
477. Fogyatékos személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
478. Pszichiátriai betegek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
479. Pszichiátriai betegek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
480. Szenvedélybetegek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
481. Szenvedélybetegek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
482. Hajléktalan személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
483. Hajléktalan személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
484. Hajléktalan személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
485. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelem
486. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem
487. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
488. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
489. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem
490. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
491. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
492. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem
493. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
494. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelem
495. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem
496. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti
497. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelem
498. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem
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499. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
500. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem
501. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti 

kérelem
502. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelem
503. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem
504. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
505. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelem
506. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem
507. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
508. Időszakos férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása, törlése iránti kérelem
509. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
510. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
511. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
512. Közúti járművezetők egészségi alkalmasságára vonatkozó szakértői vizsgálat lefolytatása iránti kérelem
513. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
514. Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről 

rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem
515. Kiskorú gyermek vagy gondokolt vonatkozásában a  külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének 

visszautasításra irányuló törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem
516. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy életjáradéki szerződés 

jóváhagyására
517. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező ingó vagyont érintő 

jognyilatkozat jóváhagyására
518. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő 

jognyilatkozat jóváhagyására
519. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni értékű jogát érintő jognyilatkozat 

jóváhagyására
520. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonát képező értékpapírt, üzletrészt, részvényt 

érintő jogügyletre vonatkozó jognyilatkozat jóváhagyására
521. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy beszolgáltatott vagyonára irányuló jognyilatkozat 

jóváhagyására
522. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy részére ígért vagy adott ajándék visszautasítására 

irányuló jognyilatkozat jóváhagyására
523. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy ingatlantulajdonát érintő közös tulajdon átruházással 

történő megszüntetésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására
524. Kérelem szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre
525. Családba fogadáshoz való hozzájárulás iránti kérelem
526. Gyermek végleges külföldre távozásra vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyására irányuló 

kérelem
527. Kérelem a szülői ház elhagyásának engedélyezésére
528. Kérelem a szülők által kijelölt tartózkodási hely elhagyásának engedélyezésre
529. Gyám, hivatásos gyám, családbafogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem
530. Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem
531. Kérelem a  gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési 

számlán történő elhelyezésére
532. Kérelem a  gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési 

számlán elhelyezett pénz felhasználása, rendszeres, eseti, illetve végszámadás elfogadására, államilag 
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garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetésének, letétben kezelésének, valamint egyéb 
tárgyak letétbe helyezésének engedélyezésére

533. Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez 
szükséges jóváhagyása iránt

534. Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem
535. Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem
536. Utógondozás elrendelése iránti kérelem
537. Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem
538. Kérelem a művi meddővé tétel elvégzéséhez történő hozzájáruláshoz
539. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés iránti kérelem az  ideiglenes hatályú 

elhelyezés iránti kérelem kivételével
540. Teljes képzési díj és képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése iránti kérelem hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)
541. A képzés időtartamára keresetpótló juttatás megállapítása iránti kérelem hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)
542. Hozzájárulás iránti kérelem a  képzés időtartama alatt igénybevett gyermekfelügyelet, illetve hozzátartozó 

ápolásával, gondozásával kapcsolatos költségeihez hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 
érdekében (TÁMOP 1.1.2.)

543. Aktív korúak ellátásának igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
544. Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése
545. Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzésével, a  szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával 
kapcsolatban

546. Ütemterv jóváhagyására irányuló kérelem a fürdővíz-mintavételek kapcsán
547. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem
548. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelem
549. Különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem feleléséről szóló 

bejelentés
550. Élelmiszer táplálkozási célú meg nem feleléséről szóló bejelentés
551. Étrend-kiegészítő készítmények meg nem feleléséről szóló bejelentés
552. Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezésére irányuló kérelem
553. Egynapos sebészeti ellátás keretében egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges 

működési engedély kiadása iránti kérelem
554. Kúraszerű ellátás keretében nyújtott egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges 

működési engedély kiadása iránti kérelem
555. Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedély kiadása iránti 

kérelem
556. Egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó Központi Statisztikai Hivatal törzsszámának bejelentése
557. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – 

módosítása iránti kérelem (helyszíni szemle nélkül)
558. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedély – szolgáltatást érintő – módosítása 

iránti kérelem (helyszíni szemle lefolytatásával)
559. Egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadásának feltételeit vagy a  működési engedélyében 

szereplő adatokat érintő változás bejelentése
560. Egészségügyi szolgáltató új vagy módosított szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés bejelentése
561. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedély kiadása iránti kérelem átmeneti működési engedély 

megléte esetén
562. Egészségügyi szolgáltatás szüneteltetésének bejelentése
563. Háziorvos, a  házi gyermekorvos, a  fogorvos által önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító 

praxisengedély kiadása iránti kérelem
564. Természetgyógyászati tevékenység engedélyezése iránti kérelem
565. Helyettesítésnek abban a rendelőben történő ellátására irányuló kérelem, amelyben a helyettesítő egyébként 

is a tevékenységét végzi
566. Gyógyászati segédeszköz forgalmazására, javítására, kölcsönözésére irányuló kérelem
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567. Családvédelmi szolgálat működésének engedélyezése iránti kérelem
568. Gyógykezelés engedélyezése iránti kérelem egy másik tagállamban; egészségügyi ellátás biztosítása egy más 

tagállamban élő, passzív jogon pénzbeli ellátásra jogosult személy esetén (E112)
569. Tételes egészségügyi költségek elszámolása iránti kérelem (E125)
570. Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, illetve egészségügyi adatokra vonatkozó kérelme
571. Az ügyfél vagy az  adatkérő személyes, illetve egészségügyi adatokra vonatkozó bejelentése jogosulatlan 

adatkezelés észlelése esetén
572. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
573. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
574. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
575. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
576. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
577. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
578. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
579. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
580. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
581. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
582. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
583. A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

a megállapítása iránti kérelem
584. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
585. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
586. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
587. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény 

alapján
588. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
589. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
590. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
591. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
592. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
593. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
594. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
595. A magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem
596. A magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
597. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
598. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján
599. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján
600. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény 

alapján
601. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény 

alapján
602. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján
603. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján
604. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján
605. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján
606. A magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem
607. A magyar-kanadai szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
608. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján
609. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján
610. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján
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611. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény 
alapján

612. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény 
alapján

613. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján
614. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján
615. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján
616. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján
617. A magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem
618. A magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
619. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján
620. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
621. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
622. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény 

alapján
623. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény 

alapján
624. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
625. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
626. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
627. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
628. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
629. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
630. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
631. A magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem
632. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
633. A magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
634. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján
635. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a  magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény 

alapján
636. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-montenegrói szociális biztonsági 

egyezmény alapján
637. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-montenegrói szociális biztonsági 

egyezmény alapján
638. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján
639. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján
640. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján
641. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény 

alapján
642. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a  magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény 

alapján
643. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a  magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény 

alapján
644. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján
645. A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem
646. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján
647. A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
648. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
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649. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
650. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény 

alapján
651. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény 

alapján
652. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
653. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
654. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
655. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a  magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény 

alapján
656. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
657. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a  magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény 

alapján
658. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
659. A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem
660. A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
661. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
662. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
663. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti 

kérelem
664. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján balettművészeti életjáradék megállapítása iránti 

kérelem
665. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
666. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján árvaellátás megállapítása iránti kérelem
667. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem
668. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
669. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján adategyeztetési eljárás iránti kérelem
670. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján
671. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény 

alapján
672. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény 

alapján
673. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján
674. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján
675. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján
676. A magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem, amennyiben 
az igénylő lakóhelye nem Magyarországon van

677. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján
678. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján
679. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény 

alapján
680. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény 

alapján
681. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján
682. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján
683. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján
684. A magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
685. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján
686. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben
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687. Hozzátartozói ellátások iránti kérelem, abban az  esetben, ha az  elhunyt részére a  koordinációs rendeletek 
rendelkezései alapján nyugellátás még nem, de a  nemzeti jog vagy kétoldalú szociálpolitikai vagy szociális 
biztonsági egyezmény alapján már került megállapításra, illetve az elhunyt részére a koordinációs rendeletek 
rendelkezései alapján ellátás már megállapításra került, de ezt követően valamely tagállamban további, 
a nyugellátás kiszámításánál figyelembe vehető szolgálati időt szerzett

688. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
689. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
690. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
691. Társadalombiztosítási öregségi résznyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében 

megállapodás kötése iránti kérelem a  Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek 
esetében

692. Társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében 
megállapodás kötése iránti kérelem a  Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek 
esetében

693. Kiváló és érdemes művészi járadék megállapítása iránti kérelem saját jogon
694. Kiváló és érdemes művészi járadék megállapítása iránti kérelem özvegyi jogon
695. Világbajnokokat megillető pótlék megállapítása iránti kérelem saját jogon
696. Világbajnokokat megillető pótlék megállapítása iránti kérelem özvegyi jogon
697. Tudományos, sport, művészeti vagy más, a  nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságuk 

elismeréseként kitüntetésben részesült személyeket megillető pótlék megállapítása iránti kérelem saját jogon
698. Tudományos, sport, művészeti vagy más, a  nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságuk 

elismeréseként kitüntetésben részesült személyeket megillető pótlék megállapítása iránti kérelem özvegyi 
jogon

699. Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiállítása iránti kérelem
700. Szakmai bizonyítvány hibás bejegyzésének javítására irányuló kérelem
701. Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem
702. A Közművelődési Tanács megalakítását célzó határozat benyújtása
703. Kérelem a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt 

egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben 
történő eljárásra

704. Ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem
705. Nem az  állami intézményfenntartó központ, települési önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat által 

fenntartott köznevelési intézmény működési engedély, működési engedély módosítása, visszavonása iránti 
kérelme

706. A szakképzésekkel kapcsolatos szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély iránti kérelem
707. A szakképzésekkel kapcsolatos vizsgaszervezői nyilvántartásban szereplő adatok módosítására, illetve 

nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
708. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén
709. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyéni 

vállalkozó esetén
710. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem társas 

vállalkozó esetén
711. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a  díjazás 

ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási, illetve vállalkozási jogviszony) esetén
712. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyházi 

személy esetén
713. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

mezőgazdasági őstermelő esetén
714. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem táppénzben, 

gyermekágyi segélyben gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben részesülők esetén
715. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem nyugdíjban, 

illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén
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716. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 
gyermekgondozási segély esetén

717. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 
gyermeknevelési támogatás esetén

718. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem aktív korúak 
ellátásában részesülők esetén

719. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanuló, illetve 
hallgató esetén

720. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 
fogyatékossági támogatásban részesülő személy esetén

721. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem kiskorú esetén
722. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem személyes 

gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy esetén
723. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem szociálisan 

rászorult személy esetén
724. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egészségügyi 

szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy esetén
725. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem hajléktalan 

személy esetén
726. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a  korhatár 

előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy esetén
727. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

a balettművészeti életjáradékban részesülő személy esetén
728. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem nemzetközi 

egyezmény szerint jogosult személy esetén
729. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére
730. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére
731. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós 

nevelésbe vett kiskorú részére
732. Költségmentesség iránti kérelem a  Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány 

másodlat kiadásával összefüggésben
733. A középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató külföldi személy 

kérelme Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt
734. Belföldinek nem minősülő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy kérelme 

a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt
735. Igényérvényesítéshez szükséges Társadalombiztosítási Azonosító Jel igazolása iránti kérelem közszolgálati 

vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló, tartósan harmadik államban foglalkoztatott személy és vele ott 
tartózkodó házastársa, élettársa, gyermeke esetében

736. Kifizetőhely létesítésére irányuló kérelem
737. Kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelem
738. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem
739. Balettművészeti életjáradék iránti kérelem
740. Bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítása iránti kérelem
741. Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem
742. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem öregségi nyugdíjban részesülő személy részére
743. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére
744. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem özvegyi nyugdíjban, illetve özvegyi járadékban részesülő 

személy részére
745. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem árvaellátásban részesülő személy részére
746. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem szülői nyugdíjban részesülő személy részére
747. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy részére
748. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról
749. Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és jövedelmekre, keresetekre vonatkozó, a nyugdíjbiztosítási 

nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetésére irányuló hatósági eljárás megindítása iránti kérelem
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750. Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás 
iránti kérelem

751. Vándortábor jellegű tábor bejelentése
752. Gyermek- és ifjúsági csoport nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyen szervezett üdülésének, 

táborozásának bejelentése
753. Közfoglalkoztatás esetén megfelelő elhelyezés, tisztálkodási és étkezési lehetőség engedélyezésére irányuló 

kérelem
754. Természetes gyógytényező megnevezés használatához szükséges gyógyhatást igazoló orvosi megfigyelések 

engedélyezésére irányuló kérelem
755. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények előállítása során, az  előállítás 

közegészségügyi-járványügyi feltételei biztosítottságának igazolására irányuló kérelem
756. Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése
757. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által kezdeményezett, egészségügyi dolgozók munkaköri 

alkalmassági vizsgálatának kezdeményezése
758. Rendelőintézet engedélyezésére irányuló kérelem
759. Emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése iránti kérelem
760. Emberen végzett orvostudományi kutatási engedély módosítása iránti kérelem
761. Fekvőbeteg-szakellátást és a  rendelőintézeti szakrendelők (egészségügyi szolgáltatók) katasztrófavédelmi 

tervének jóváhagyása iránti kérelem
762. Fekvőbeteg-szakellátást és a  rendelőintézeti szakrendelők (egészségügyi szolgáltatók) módosított 

katasztrófavédelmi tervének jóváhagyása iránti kérelem
763. Gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
764. A gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
765. A gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
766. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
767. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
768. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
769. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés
770. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése
771. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, házasságkötéséhez bemutatott 

külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem
772. Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem
773. Házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem
774. Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem
775. Házastársnak volt házastársa egyenesági rokonával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem
776. Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem
777. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges igazolás alóli felmentés 

iránti kérelem
778. Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem
779. Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem
780. Egyösszegű állami kárenyhítés iránti kérelem
781. Járadék jellegű állami kárenyhítés iránti kérelem
782. Európai Unió más tagállamába irányuló kárenyhítés iránti kérelem
783. Határon átnyúló tartási ügyekben jogi segítségnyújtás iránti kérelem
784. A szabaduló utógondozás keretében történő segítségnyújtás iránti kérelme
785. Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
786. Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt
787. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett vagyon, a  vagyon meghatározott része vagy egyes 

vagyontárgyak bírósági letétbe helyezésének elrendelése iránt
788. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett vagyon, a  vagyon meghatározott része vagy egyes 

vagyontárgyak hatósági vagy közjegyzői letétbe vételének elrendelése iránt



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 89199

789. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett vagyon, a  vagyon meghatározott része vagy egyes 
vagyontárgyak felelős őrzésre történő birtokba adásának (birtokban hagyásának) elrendelése iránt

790. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett vagyon, a  vagyon meghatározott része vagy egyes 
vagyontárgyak zárlatának elrendelése iránt

791. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett, pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt 
vagyon zárolásának elrendelése iránt

792. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett vagyon, a  vagyon meghatározott része vagy egyes 
vagyontárgyak értékesítésének elrendelése iránt

793. Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt
794. Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése 

iránt
795. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem
796. Magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelem
797. Honosítási kérelem
798. Visszahonosítási kérelem
799. Állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás, vagy állampolgárság igazolására irányuló eljárás 

kezdeményezésekor hazai anyakönyvezés iránti kérelem
800. Név megváltoztatása iránti kérelem
801. Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevűek megkülönböztetésére szolgáló betűjelzés bejegyzése 

iránti kérelem (illetve egyéb kijavítási kérelmek)
802. Bűncselekmények áldozatainak okmánypótlásához hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
803. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem arról, hogy a kérelmező bűncselekmény áldozata
804. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével szemben benyújtott 

halasztás iránti kérelem
805. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével szemben benyújtott 

részletfizetés iránti kérelem
806. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg méltányosságból történő mérséklése 

iránti kérelem
807. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg méltányosságból történő elengedése 

iránti kérelem
808. Peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem
809. Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
810. Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti 

kérelem
811. A sértett, a  magánvádló, a  magánfél és az  egyéb érdekeltek részére pártfogó ügyvédi képviselet 

engedélyezése iránti kérelem
812. Jogi segítségnyújtás során nyújtott támogatás visszafizetése kapcsán részletfizetés, halasztás engedélyezése 

iránti kérelem
813. Pártfogó ügyvéd kirendelése iránti kérelem
814. Pártfogó ügyvédi díj megállapítása iránti kérelem
815. Pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére kötelezés esetén visszatérítési kötelezettség alóli 

mentesítés iránti kérelem
816. Jogi segítői díj kifizetése iránti kérelem
817. Jogi segítségnyújtási támogatás visszatérítésének kötelezettsége esetén méltányosság iránti kérelem
818. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
819. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásának megállapítására irányuló szakértői 

vélemény kiadása iránti kérelem
820. Kisajátítási tervek záradékolása iránti kérelem
821. Örökbefogadás felbontása iránti kérelem
822. Tizennegyedik (14) életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében
823. Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem
824. Kisajátítási eljárás iránti kérelem
825. Kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésére irányuló kérelem
826. Csereingatlannal történő kártalanítás esetén fizetés elhalasztása iránti kérelem
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827. Kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet esetén kamatfizetés alóli mentesítés iránti kérelem
828. Kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző szerv együttes kérelme előmunkálati engedély iránt
829. Útlejegyzésre vonatkozó kérelem
830. A találó igénybejelentése a  személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára 

vonatkozóan
831. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a  választott eljárástípus lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről 
való tájékoztatás

832. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről 
való tájékoztatás

833. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a  kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről 
szóló tájékoztatás

834. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az  egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási 
szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás

835. Magyar állampolgár által örökbe fogadott nem magyar állampolgár külföldön történt születésének 
anyakönyvezése iránti kérelem

836. Magyarországon lakó hontalan személyek külföldön történt anyakönyvi eseményeinek anyakönyvezése iránti 
kérelem

837. Külföldön született nem magyar állampolgár halálesetének anyakönyvezése iránti kérelem, amennyiben 
magyar bíróság nyilvánította holtnak

838. Magyar állampolgár halálesetének anyakönyvezése iránti kérelem, akinek a halála tényét a bíróság állapította 
meg, és a haláleset helye külföldön van

839. Elhunyt külföldre szállításának engedélyezésére irányuló kérelem
840. 96 órán túl történő koporsós temetés engedélyezésére irányuló kérelem
841. Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem
842. Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem
843. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezésére irányuló kérelem
844. Kórbonctani vizsgálat mellőzésére irányuló kérelem
845. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy oktatási-nevelési 

költségek, valamint a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek megtérítése iránti kérelme
846. Menekült, oltalmazott, illetve menedékes beiskolázási támogatás iránti kérelme
847. Módosított építési engedély kiadása iránti kérelem
848. Fennmaradási és továbbépítési engedély kiadása iránti kérelem
849. Felvonók és mozgólépcsők építményekbe való állandó jellegű beépítésének engedélyezése iránti kérelem
850. Felvonók és mozgólépcsők létesítésének engedélyezése iránti kérelem
851. Felvonók és mozgólépcsők áthelyezésének engedélyezése iránti kérelem
852. Felvonók és mozgólépcsők főbb műszaki adataik megváltoztatásával járó átalakításának engedélyezése iránti 

kérelem
853. Felvonók és mozgólépcsők használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
854. Felvonók és mozgólépcsők lebontásának engedélyezése iránti kérelem
855. Információ kérése arról, hogy az adott építmény műemlék-e
856. Információ kérése arról, hogy az adott építmény műemléki jelentőségű területen fekszik-e
857. Információ kérése arról, hogy az  adott telek régészetileg érintett-e, illetve nyilvántartott régészeti lelőhely 

érinti-e a telket
858. Információ kérése arról, hogy a  nem építési engedély köteles tevékenység végzéséhez örökségvédelmi 

hatósági engedély szükséges-e
859. Egyéb információ, illetve adatszolgáltatás kérése az Országos Örökségvédelmi Nyilvántartás adataiból
860. Információ, illetve adatszolgáltatás kérése arról, hogy az  építményen tervezett építési tevékenységhez 

szükséges-e örökségvédelmi engedély
861. Építésügyi és építésfelügyeleti bírság befizetésére irányuló halasztási vagy egyéb fizetési kedvezményre 

vonatkozó kérelem
862. Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld kialakított építési teleknek vagy építési területnek 

minősüléséről szóló igazolás iránti kérelem
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863. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy lakhatási 
támogatás, redszeres létfenntartási támogatás, valamint lakáscélú támogatás iránti kérelme

864. Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)–g) pontjában foglalt feltételek fennállásának 
igazolását célzó meghívólevél iránti kérelem

865. Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése
866. Menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánnyal történő ellátása iránti kérelem
867. Oltalmazottként elismert személyek úti okmánnyal történő ellátása iránti kérelem
868. Menedékesként elismert személyek úti okmánnyal történő ellátása iránti kérelem
869. Elismerését kérő kérelme az oktatásával összefüggésben felmerült, a nevelési-oktatási intézménybe irányuló 

helyi, vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségének, továbbá a  nevelési-
oktatási intézményben igénybe vett étkezése költségének, és a  diákotthoni, kollégiumi elhelyezés díjának 
megtérítése iránt

870. Ország végleges elhagyása céljából menetjegy költségének, utazással összefüggő egyéb költségek 
biztosítása iránti kérelem

871. Korlátozott vagy megvont befogadási feltételek újból biztosítása iránti kérelem
872. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy ellátás, illetve 

támogatás iránti kérelme
873. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy beiskolázási 

támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, okmányok fordítási költségeinek megtérítése, ország 
végleges elhagyásának támogatása iránti kérelme

874. Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése
875. Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a  harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja 

úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, 
megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése

876. A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, 
eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése

877. Építésjogi korlátozások miatti kártalanításra vonatkozó kérelem
878. Régészeti emlék, lelet bejelentése
879. A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 

CXXVIII.  törvény 54.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli 
mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

880. A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII.  törvény 54.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli 
mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

881. A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII.  törvény 54.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli 
mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

882. A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII.  törvény 54.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli 
mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

883. Elhagyott robbanótest, illetve annak tűnő tárgy találásának bejelentése
884. Kiképzésen való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem
885. Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem
886. Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti kérelem
887. Gyakorlaton való részvétel alóli felmentés iránti kérelem
888. Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem, ok bejelentése
889. Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés
890. Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem
891. Polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség közlése
892. Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése
893. Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem a régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, műemléket, 

műemléki területet vagy világörökségi területet érintő ügyben
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894. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen végzett, építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem 
kötött tevékenységek engedélyezése iránti kérelem

895. Védetté nyilvánított kulturális örökségi elem jellegét és megjelenését érintő, más hatósági engedélyhez nem 
kötött tevékenység engedélyezése iránti kérelem

896. Történeti kertben vagy műemlék telkén végzett építési vagy kertépítészeti munkák (építmény, kertépítészeti 
alkotóelemek építése) elvégzésének engedélyezése iránti kérelem

897. Történeti kertben vagy műemlék telkén lévő parkban fás szárú növényzet telepítésének és eltávolításának 
engedélyezése iránti kérelem

898. További régészeti feladatellátásra irányuló kérelem nagyberuházások esetén
899. A mentési munkák alóli mentesítés iránti kérelem
900. Régészeti lelőhely ideiglenes védetté nyilvánítás iránti kérelem
901. Feltárási engedély iránti kérelem
902. Műemléki védelemre javasolt ingatlan (építmény vagy terület), illetve a listára vett műemléki érték ideiglenes 

védelem alá helyezése iránti kérelem
903. Térségi területfelhasználási engedélykérelem pontosításhoz, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem
904. Térségi területfelhasználási engedélykérelem kivételes eltéréshez, illetve ennek meghosszabbítása iránti 

kérelem
905. Térségi területfelhasználási engedélykérelem beillesztéshez, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem
906. Térségi területfelhasználási engedélykérelem beépítésre szánt terület kivételes kijelöléséhez, illetve ennek 

meghosszabbítása iránti kérelem
907. Térségi területfelhasználási engedélykérelem országos jelentőségű elem beillesztéséhez, illetve ennek 

meghosszabbítása iránti kérelem
908. Térségi területfelhasználási engedélykérelem területcseréhez, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem
909. Térségi területfelhasználási engedélykérelem összhang igazolásához, illetve ennek meghosszabbítása iránti 

kérelem
910. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem
911. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása 

a rendszám típusától függően–OT, SP, V , DT, CK, CD)
912. Sajátszámlás személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem
913. Sajátszámlás személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem
914. Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem
915. Személygépkocsis személyszállítói engedély módosítása iránti kérelem
916. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása iránti kérelem
917. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti kérelem
918. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem
919. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem
920. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem
921. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti 

kérelem
922. Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem
923. Közúti személyszállítási igazolvány kiadása, módosítása iránti kérelem
924. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT tagállamon kívüli 

állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása iránti kérelem
925. Autóbuszos személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos panasz
926. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény 

megállapítása iránti kérelem
927. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a  felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat 

megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése
928. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem
929. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére 

irányuló kérelem
930. A földgázelosztó által a  felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a  fogyasztásmérő 

berendezés leolvasása, ellenőrzése, cseréje végett
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931. A földgázelosztó által a  felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a  földgázelosztási 
szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedések foganatosítása végett

932. A földgázelosztó által a  felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a  felhasználói 
berendezés ellenőrzése végett

933. Felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem
934. Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem (TÁMOP 1.1.2.)
935. Közúti járművezetők utánképzésének engedélyezése iránti kérelem
936. A Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és 

az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („SOLAS 1974/1978.”) kihirdetéséről szóló 2001. évi XI. törvény szerinti 
biztonsági bizonyítványok és okmányok kiállítása iránti kérelem

937. Nemzetközi Merülésvonal Egyezményben előírt szemle lebonyolítása és a  tengeri hajókra vonatkozó 
merülésvonal bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

938. Üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem úszó létesítmények részére a vízi közlekedési korlátozás alá eső 
vízterületekre

939. Hajózási tevékenység korlátozásának engedélyezése iránti kérelem
940. Hajó nemzetközi jeleinek kiadása iránti kérelem
941. Veszélyes anyag hajóból hajóba való átrakásának engedélyezése iránti kérelem
942. Vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem
943. Vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések elhelyezés alóli felmentés iránti kérelem
944. Vízi repülőtér és vízi sportpályák létesítésének engedélyezése iránti kérelem
945. Vízi repülőtér és vízi sportpályák használatba vételének engedélyezése iránti kérelem
946. Vízi repülőtér és vízi sportpályák fennmaradásának engedélyezése iránti kérelem
947. Vízi repülőtér és vízi sportpályák megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem
948. Vízi repülőtér és vízi sportpályák üzemben tartásának engedélyezése iránti kérelem
949. Kabotázsengedély kiadása iránti kérelem
950. Vízi munkavégzési engedély iránti kérelem
951. Személyszállítást végző hajóval mellé vett, tolt, vontatott alakzatban történő közlekedés engedélyezése iránti 

kérelem
952. Hajóhíd létesítésének engedélyezése iránti kérelem
953. Különleges szállítás engedélyezése iránti kérelem
954. Munkát végző úszólétesítmény jelzéseinek viselése alóli felmentés kiadása iránti kérelem
955. Áthaladási elsőbbséget élvező hajó kiegészítő jelzéseinek engedélyezése iránti kérelem
956. Vízi úton munkát végző menetben lévő hajó részére kiegészítő jelzés viselésének engedélyezése iránti 

kérelem
957. Könnyűbúvár tevékenység engedélyezése iránti kérelem vízi úton
958. Hajózási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
959. Hajózási engedély meghosszabbítása iránti kérelem
960. Egyedi hajózási engedély kiadása iránti kérelem
961. Hajózási engedély módosítása iránti kérelem
962. Rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadása iránti kérelem
963. Hajózási kísérlet engedélyezése iránti kérelem
964. Duna főágában, hajózás korlátozását igénylő rendezvény engedélyezése iránti kérelem
965. Vízi úthasználati engedély kiadása iránti kérelem nemzeti vízi útra idegen állam lobogója alatt közlekedő 

úszólétesítmény részére
966. Hajózási képesítés megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyása iránti kérelem
967. Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, 

gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelem
968. A hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi egyezményben és az ahhoz csatolt 1978. évi 

jegyzőkönyvben előírt bizonyítványok kiadása iránti kérelem tengeri hajókra
969. Tengeri nagyhajó hajóokmányainak kiadása iránti kérelem
970. Nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró- és nem önjáró kompok, úszóművek, kishajók és 

vízi sporteszközök üzemképességét igazoló okmány kiadása iránti kérelem
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971. Úszólétesítmény időszakos üzemképességi vizsgálata iránti kérelem (nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó 
munkagépek, önjáró kompok, kompok a köteles komp kivételével, kereskedelmi, szolgáltató úszóművek és 
a veszélyes áru szállítására szolgáló hajók, kishajók a belvízi kishajók kivételével)

972. Hajólajstromba vétel iránti kérelem
973. Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti kérelem
974. Hajólajstrommal kapcsolatos tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelem
975. Hajólajstromból való törlés iránti kérelem
976. Szállítótartályok típusjóváhagyása iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)
977. Szállítótartályok üzembe helyezése iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)
978. Szállítótartályok időszakos vizsgálata iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)
979. Szállítótartályok gyártó- és javítóüzemek, próbaállomások jóváhagyása iránti kérelem (hajózási hatósági 

engedélyezés)
980. Szállítótartályok műszaki felügyelete (próbája, ellenőrzése, jóváhagyása) iránti kérelem
981. Belvízi hajók köbözése iránti kérelem
982. Hajóokmányok pótlása iránti kérelem
983. Úszólétesítmények hivatalos hajószámának kiadása iránti kérelem
984. Úszólétesítmények építési (átépítési) terveinek felülvizsgálata iránti kérelem
985. Veszélyes, vagy szennyező áru szállítására, tárolására szolgáló úszólétesítmény jóváhagyása, illetve 

alkalmasságát tanúsító bizonyítvány kiadása iránti kérelem (veszélyes áru szállítására szolgáló hajók és 
úszóművek)

986. Különleges szállítás engedélyezése iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)
987. Motor- és környezetvédelmi napló, felszerelési jegyzék kiadása és hitelesítése iránti kérelem
988. Úszólétesítmények, azok berendezéseinek, felszereléseinek típusjóváhagyása iránti kérelem
989. A hajóradar-berendezések üzembe helyezés előtti és időszakos vizsgálata iránti kérelem
990. Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata iránti kérelem
991. Idegen lobogójú hajók üzembe helyezése és az üzemképességet tanúsító hajóokmány kiadása iránti kérelem
992. Nyilvántartásba vett úszólétesítmény meghatározottnál kisebb létszámú, vagy eltérő képesítésű 

személyzettel történő üzemeltetésének ideiglenes engedélyezése iránti kérelem
993. Hajózási létesítmények létesítésének engedélyezése iránti kérelem
994. Hajózási létesítmények használatba vételének engedélyezése iránti kérelem
995. Hajózási létesítmények üzemben tartásának engedélyezése iránti kérelem
996. Hajózási létesítmények üzemben tartásának meghosszabbítása iránti kérelem
997. Hajózási létesítmények megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem
998. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) átalakítása 

műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem
999. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) használatba 

vétele műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem
1000. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) fennmaradása 

műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem
1001. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) 

megszüntetése műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem
1002. Vasúti járművek javítását végző személyek és szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
1003. Vasúti járművek, vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései, vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi 

célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények gyártását, javítását, vizsgálatát végző személyek és 
szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

1004. Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók alapképzését végző 
szervezetek alapképzési engedély iránti kérelme

1005. Külföldön szerzett vasúti képesítés honosítása iránti kérelem
1006. Engedélyhez kötött légiközlekedési és légi közlekedéssel összefüggő tevékenység ellátásához szükséges 

engedély meghosszabbítása iránti kérelem
1007. Engedélyhez kötött légiközlekedési és légi közlekedéssel összefüggő tevékenység ellátásához szükséges 

engedély kiadása iránti kérelem
1008. Légi járművek típus-alkalmassági bizonyítványa iránti kérelem
1009. Lajstromozásra kötelezett légijármű légialkalmassági bizonyítványának kiadása iránti kérelem
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1010. Lajstromozásra kötelezett légijármű légialkalmassági bizonyítványának időbeli hatályának meghosszabbítása 
iránti kérelem

1011. Repülőtér üzemben tartási engedélyének kiadása iránti kérelem
1012. Repülőtér üzemben tartási engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem
1013. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések létesítésének engedélyezése iránti 

kérelem
1014. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések megváltoztatásának engedélyezése 

iránti kérelem
1015. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések üzemben tartásának engedélyezése 

iránti kérelem
1016. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések megszüntetésének engedélyezése iránti 

kérelem
1017. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem
1018. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem
1019. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem
1020. Légiközlekedési szakszemélyzet szakképzéséhez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények jóváhagyása 

iránti kérelem
1021. Légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próba- vagy műszaki célú repülés engedélyezése iránti 

kérelem
1022. Légitársaság üzletszabályzatának és üzletszabályzata módosításának jóváhagyása iránti kérelem
1023. Repülőtéri és útvonal navigációs berendezések hatósági mérésének (kalibrálás) hitelesítése iránti kérelem
1024. Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés üzemben tartási engedélye iránti kérelem
1025. Légi járművek zajbizonyítványának kiadása iránti kérelem
1026. Repülőterek zajgátló védőövezetének kijelölése iránti kérelem
1027. Légi járműből történő tárgy kidobásának, szórásának engedélyezése iránti kérelem
1028. Egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkező légi jármű egyszeri átrepülésének engedélyezése iránti 

kérelem
1029. Látványosság célját szolgáló repülések és egyéb különleges repülések engedélyezése iránti kérelem
1030. Légi jármű üzemben tartási engedélyének kiadása iránti kérelem
1031. Légi jármű üzemben tartási engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem
1032. Repülésbiztonság-irányítási Rendszer elfogadása iránti kérelem
1033. Földi kiszolgáláshoz szükséges engedély kiadása iránti kérelem
1034. Repülőtér üzembentartója által a  különleges intézkedéseket megalapozó korlátozások felszámolása 

érdekében készített intézkedési terv jóváhagyása iránti kérelem
1035. Légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi programjának és azon alapuló belső 

minőségbiztosítási rendszerének jóváhagyása iránti kérelem
1036. Légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi képzési tervének jóváhagyása iránti kérelem
1037. Légiközlekedés-védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének jóváhagyása 

iránti kérelem
1038. Légiközlekedés-védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek működtetésének jóváhagyása iránti 

kérelem
1039. Légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet légiközlekedés védelmi tisztje kijelölésének 

jóváhagyása iránti kérelem
1040. Légiközlekedés védelmi személyek, oktatók tanúsítása iránti kérelem a  Nemzeti Polgári Légiközlekedés 

Védelmi Képzési Program, valamint a 300/2008/EK rendelet alapján
1041. Repülőszemélyzeti azonosító kártya kiadása iránti kérelem
1042. Légitársaság kérelme repülőszemélyzeti azonosító kártya kiadásának engedélyezése iránt
1043. Légijármű típusalkalmassági vizsgálata iránti kérelem
1044. Légialkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1045. Légtér eseti és egyéb célú igénybevételének engedélyezése iránti kérelem
1046. Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése iránti kérelem
1047. Közúti járművezetők képzésével kapcsolatos vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetői tevékenység 

engedélyezése iránti kérelem
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1048. Közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének engedélyezése iránti 
kérelem

1049. Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem
1050. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1051. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti 

kérelem
1052. Nemzetközi közúti, személyszállítást végző, a  vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhellyel rendelkező 

autóbusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1053. Személyszállítást végző autóbusz és trolibusz, valamint személygépkocsi vezetéséhez előzetes 

pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1054. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást 

végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes 
pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1055. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző 
tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes 
pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1056. Veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1057. Gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelt előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1058. Gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez rendkívüli 

pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1059. Trolibusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1060. Járművezető munkáltatójának kérésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1061. Járművezető kezdeményezésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1062. A gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság 

megkeresésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
1063. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez időszakos pályaalkalmassági vizsgálat iránti 

kérelem
1064. Autóbusz nemzetközi járati engedélyének kiadása iránti kérelem
1065. Magyar honosságú járművek jogszabályokban, egyezményekben megjelölt árutovábbítási igényeinek 

kielégítéséhez külföldi járati (árufuvarozási) engedélyek kibocsátása iránti kérelem
1066. A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyek iránti 

kérelem
1067. Magyar honosságú autóbuszok külföldi különjárati engedélyeinek kibocsátása iránti kérelem
1068. Közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezése iránti 

kérelem
1069. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó 

szállítóeszközök azonosító jelzésének hitelesítése iránti kérelem
1070. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó 

szállítóeszközök alkalmassági bizonyítványának kiállítása iránti kérelem
1071. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó 

szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményének honosítása iránti kérelem
1072. A Magyar Köztársaság tekintetében a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 

3821/85/EGK tanácsi rendelet alapján a  menetíró készülék, az  adatrögzítő lap, valamint a  tachográf-kártya 
jóváhagyása iránti kérelem

1073. Muzeális jellegű járművek karbantartásához az  előírt követelményeket nem teljesítő festék és fényező 
termékek forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

1074. Közúti járművek, járműalkatrészek, járműtulajdonságok típusbizonyítványainak, általános forgalomba 
helyezési engedélye iránti kérelem

1075. Járműsorozat forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem
1076. Típusvizsgálati tevékenység engedélyezése iránti kérelem
1077. Egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművekre előzetes összeépítési engedély iránti kérelem
1078. Vizsga nélküli „Megfelelőségi nyilatkozat” alapján történő forgalomba helyezési engedély iránti kérelem
1079. A Nemzeti Közlekedési Hatósággal hatósági szerződést kötött típusvizsgálót, illetve elfogadott szakértőt 

alkalmazó autóbusz fenntartó emelt sebességhatárú autóbuszok vizsgálatára való feljogosítása iránti kérelme
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1080. Gépjárműfenntartó szervezet sorozat átalakítási engedély iránti kérelme
1081. Sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezet átalakítással érintett szerkezeti elemek 

átvizsgálására való feljogosítása iránti kérelem
1082. Járműalkatrészekre, járműtartozékokra és járműtulajdonságokra vonatkozó ENSZ-EGB jóváhagyási jel 

engedélyezése iránti kérelem
1083. Jóváhagyásra kötelezett, de jóváhagyási jellel nem rendelkező járműalkatrészek, tartozékok és jármű 

tulajdonságok alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
1084. Egyes pótalkatrészek és tartozékok minősítő vizsgálata, illetve annak alapján vagy annak mellőzésével 

minősítő jel használatának engedélyezése iránti kérelem
1085. Túlméretes és megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba 

helyezésének engedélyezése iránti kérelem
1086. Tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezése iránti kérelem
1087. Kísérleti és egyéb járművek esetében a  jogszabályi követelmények alól való eltérés engedélyezése iránti 

kérelem
1088. Jogszabályi előírás alóli felmentés iránti kérelem rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, 

valamint a csak külső erővel működő kormányberendezés esetében
1089. Jármű megváltoztatásához alkalmazási engedély kiadása iránti kérelem
1090. Jármű megváltoztatása engedély nélkül megvalósíthatónak minősítése iránti kérelem
1091. Nem közúti mozgógépekbe építendő belső égésű motorok típusjóváhagyása iránti kérelem
1092. Nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozása alóli felmentésekre vonatkozó engedély iránti kérelem
1093. Tachográfgyártók hazai képviselőjének elismerése iránti kérelem
1094. Járművezetői vizsgabiztosi szakmai képzésre való jelentkezés iránti kérelem
1095. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem
1096. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásából történő törlés iránti kérelem
1097. Gyorsforgalmi út létesítése, forgalomba helyezése iránti kérelem
1098. Az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a  közúti határátkelőhelyek közlekedési 

építményei és műtárgyai, továbbá útépítési engedélyezési eljáráshoz nem köthető, önálló beruházásként 
megvalósuló 30 m szabadnyílást meghaladó híd építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, 
fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése

1099. Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyezési hatáskörébe tartozó utak építéséhez szükséges ideiglenes 
forgalomszabályozási tervek jóváhagyása iránti kérelem

1100. Az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével vasúti átjáró létesítésének, áthelyezésének és 
megszüntetésének, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási módjának és forgalmi 
rendjének engedélyezése iránti kérelem

1101. Közúti biztonsági auditori képzés és továbbképzés engedélyezése iránti kérelem
1102. Az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a  közúti határátkelőhelyek hídjai, valamint 

a harminc méter szabadnyílást meghaladó hidak kiviteli tervének jóváhagyása iránti kérelem
1103. Bányászati létesítmények elhelyezésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem
1104. Bányászati létesítmények üzemeltetésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem
1105. Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem
1106. Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem
1107. Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem
1108. Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontatóról, tehergépjárműről, autóbuszról 

hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
1109. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatának elvégzésére irányuló kérelem
1110. Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem
1111. Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem
1112. Közúti járművek összeépítésének engedélyezése iránti kérelem
1113. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata iránti kérelem
1114. Digitális tachográf kártya kiadása iránti kérelem
1115. Digitális tachográf kártya cseréje, pótlása iránti kérelem
1116. Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolására, vagy környezetvédelmi plakett pótlására 

irányuló kérelem
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1117. Lassú járművek és pótkocsijaik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata elvégzésére irányuló 
kérelem

1118. Átminősítésre irányuló kérelem (lassú járműnek minősítése olyan járműnek, amely képes önerejéből sík úton 
25 km/h-nál nagyobb sebességgel haladni, de nem közúti közlekedés céljára készült)

1119. Gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem
1120. Nyílt területen, a  talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás megkezdése időpontjának előzetes 

bejelentése
1121. Nyílt területen ásványi nyersanyagkutatás, és arra kutatási jog adományozása iránti kérelem
1122. Bányatelek-megállapítást követően az  ásványvagyon feltárásának és kitermelésének engedélyezése iránti 

kérelem
1123. Bányatelek-megállapítást követően a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem
1124. Meddőhányó hasznosítása iránti kérelem
1125. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem
1126. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kiképzésének engedélyezése iránti kérelem
1127. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek tárolásra történő hasznosításának engedélyezése iránti 

kérelem
1128. Zárt területen a geotermikus energia kutatásának engedélyezése iránti kérelem
1129. Zárt területen a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
1130. Zárt területen a  geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények 

megépítésének engedélyezése iránti kérelem
1131. Zárt területen a  geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények 

használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
1132. Bányászati hulladék kezelésének engedélyezése iránti kérelem
1133. Bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
1134. Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának engedélyezése iránti kérelem
1135. Kőolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztésének 

engedélyezése iránti kérelem
1136. Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti kérelem
1137. Föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén bányavállalkozói tulajdonba adásának 

engedélyezése iránti kérelem
1138. Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia, illetve 

nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására irányuló kutatási tevékenység megkezdése 
érdekében kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

1139. Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem
1140. Részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozó megállapodásnak vagy 

az  attól való elállásnak, felbontásnak, megszüntetésnek, felmondásnak vagy módosításnak a  jóváhagyása 
iránti kérelem

1141. Bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia visszavonásának engedélyezése iránti 
kérelem

1142. Geotermikus védőidom kijelölése iránti kérelem
1143. Szénhidrogén szállítóvezeték használatba vételének engedélyezése iránti kérelem
1144. Állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyonról, valamint az  energetikai és ipari eredetű 

szén-dioxidot tároló földtani szerkezetekről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem
1145. Bányatelek megállapítása iránti kérelem
1146. Bányatelek módosítása iránti kérelem
1147. Kitermelés, illetve üzemszerű földalatti szénhidrogén tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 

5 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelem
1148. Építési és telekalakítási tilalom elrendelése kezdeményezhető a  bányatelekkel fedett ingatlanokra 

a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint
1149. Bányatelek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
1150. Bányabezárásra, szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem
1151. Bányavállalkozóknak a  területek egyesítésében és a  kitermelési feltételekben történő megállapodásának 

jóváhagyása iránti kérelem
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1152. Kitermelés szüneteltetése műszaki üzemi tervének jóváhagyása és a  szüneteltetés engedélyezése iránti 
kérelem

1153. Védőpillér kijelölése iránti kérelem
1154. Védőpillér lefejtésének vagy meggyengítésének engedélyezése iránti kérelem
1155. Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása iránti kérelem
1156. A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki terv 

engedélyezése iránti kérelem
1157. Hites bányamérői tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem
1158. Bányatelek még igénybe nem vett részére vonatkozó igénybevételi ütemterv elfogadása iránti kérelem
1159. Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelem
1160. Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem
1161. Bányászati kutatási terület (vagy annak egy része) visszaadásának elfogadása iránti kérelem
1162. Érvényes műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelem
1163. Bányatelek megállapítása és a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem
1164. Más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyásának engedélyezése iránti kérelem
1165. Bányabiztonsági szabályzatok egyes előírásai alól eltérés engedélyezése iránti kérelem
1166. A földtani kutatás során nyert mintaanyagok selejtezésének engedélyezése iránti kérelem
1167. Pinceveszély-elhárítási munkát végző kivitelezőről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem
1168. Jelölt terméknek a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás szerinti 

osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem
1169. Jelölt terméknek a  Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (RID) 

szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem
1170. Bányászati hulladék-gazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem
1171. Nukleáris létesítmények és radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és 

tervezéséhez szükséges egyes kutatási fázisokat megalapozó földtani kutatási tervek és a kutatási fázisokat 
lezáró földtani kutatási zárójelentések jóváhagyása iránti kérelem

1172. A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 1.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti létesítmények, továbbá 
a földalatti gáztároló létesítményei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1173. A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 1.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti létesítmények, továbbá 
a földalatti gáztároló létesítményei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1174. A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 1.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti létesítmények, továbbá 
a földalatti gáztároló létesítményei elbontásának engedélyezése iránti kérelem

1175. A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 1.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti létesítmények, továbbá 
a földalatti gáztároló létesítményei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

1176. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei 
létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1177. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei 
használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1178. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei 
felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

1179. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei 
elbontásának engedélyezése iránti kérelem

1180. Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői, felügyeleti tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló 
kérelem

1181. Nyílt területen a  geotermikus energia nem vízjogi engedély alapján végzett kinyerésének engedélyezése 
iránti kérelem

1182. A földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény alapján szállítási rendszerüzemeltetési, földgázelosztási és 
földgáztárolási működési engedéllyel rendelkező szervezet bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 
hatálya alá tartozó gázüzemi tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzésének engedélyezésére 
irányuló kérelem

1183. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az  előmunkálati jog engedélyezésére irányuló 
kérelem

1184. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a vezetékjog engedélyezésére irányuló kérelem
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1185. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a  használati jog engedélyezésére irányuló 
kérelem

1186. Vezetékjog megszűnésének bejelentése
1187. Ingatlantulajdonos vezetékjog megszüntetése iránti kérelme
1188. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti 

szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a  határon átnyúló szolgáltatásnyújtás 
keretében történő cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő 
forgalmazására irányuló bejelentés

1189. Szénhidrogén-szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat technológiai berendezésekhez tartozó 
létesítmény engedélyezése iránti kérelem

1190. Engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatához való hozzájárulás iránti 
kérelem

1191. Bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyásának, lebontásának bejelentése
1192. Bányászati tevékenységek elvégzésére a  bányavállalkozóval szerződést kötött vállalkozó, alvállalkozó 

igénybevételének bejelentése
1193. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti 

kérelem
1194. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem
1195. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem
1196. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény elbontásának engedélyezése iránti kérelem
1197. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem
1198. A bányabiztonsági szabályzatok előírásai alóli általános eltérés engedélyezése iránti kérelem
1199. Földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a  propán-, butángázok és ezek elegyeinek 

vezetéken történő elosztási és szolgáltatási működési engedély benyújtásának feltételét képező minősítés 
megadása iránti kérelem

1200. Pébégáz töltőtelepek és a  töltőtelepen lévő, a  gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, 
a  nyomáspróbázás és a  szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények építés-szerelésének 
engedélyezése iránti kérelem

1201. Pébégáz töltőtelepek és a  töltőtelepen lévő, a  gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, 
a  nyomáspróbázás és a  szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények üzembe helyezésének 
engedélyezése iránti kérelem

1202. Pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem
1203. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól általános érvényű eltérés 

engedélyezése iránti kérelem
1204. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti 

kérelem
1205. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti 

kérelem
1206. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti 

kérelem
1207. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű felmentés engedélyezése iránti 

kérelem
1208. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem
1209. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem
1210. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 

eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3.  mellékletében felsorolt, sajátos építmények 
tekintetében bejelentés tétele építési tevékenység végzéséről

1211. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3.  mellékletében felsorolt, sajátos építmények 
tekintetében bejelentés tétele az építési tevékenység befejezéséről

1212. Vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra 
irányadó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelésről bányafelügyeleti igazolás 
kiadása iránti kérelem

1213. Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem
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1214. Robbanóanyagok gyártásának (helyszíni keverésének) engedélyezése iránti kérelem
1215. Polgári felhasználású robbanóanyagok megszerzésének engedélyezése iránti kérelem
1216. Polgári felhasználású robbanóanyagok tárolásának engedélyezése iránti kérelem
1217. Polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
1218. Tűzijáték testek besorolásának jóváhagyása iránti kérelem
1219. Robbantásvezetői, robbantómesteri képző, továbbképző tanfolyam indításának előzetes jóváhagyása iránti 

kérelem
1220. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a  mélyfúrási magminta gyűjteményből 

adatkérés (betekintésre)
1221. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a  mélyfúrási magminta gyűjteményből 

adatszolgáltatás díj ellenében
1222. Földtani kutatás engedélyezése iránti kérelem
1223. Földtani kutatási engedély módosítására irányuló kérelem
1224. Földtani kutatási engedély átruházására irányuló kérelem
1225. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély iránti kérelem
1226. Szén-dioxid besajtolási tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése
1227. Tárolóhelyhez vagy szállítóhálózathoz való hozzáférés megtagadása jogszerűségének vizsgálatára irányuló 

kérelem
1228. Az üzemeltető és a  szállítóhálózat üzemeltetője, valamint a  szén-dioxid kibocsátójának együttműködési 

megállapodásáról vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatás megküldése
1229. A bányászatról szóló törvény szerinti jelentős változás bejelentése
1230. Szivárgás vagy jelentős rendellenesség bejelentése
1231. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély módosítás iránti kérelem
1232. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolóhely bezárása iránti kérelem
1233. Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló tárolóhely esetében pénzügyi 

biztosíték összegének csökkentéséhez vagy felhasználásához szükséges jóváhagyás iránti kérelem
1234. Felszín alatti vasút-létesítési jog miatti kártalanításra vonatkozó kérelem
1235. Járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló kérelem
1236. Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
1237. Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
1238. Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
1239. Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
1240. Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
1241. Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem
1242. Sugárvédelmi szolgálat által elkészített munkahelyi sugárvédelmi szabályzat jóváhagyására irányuló kérelem
1243. Radioaktív anyagok, valamint az  ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések tulajdonjoga 

átruházására irányuló szerződés jóváhagyására irányuló kérelem
1244. Radioaktív anyagok egy megyén belüli közúti szállításának engedélyezésére irányuló kérelem
1245. Alapfokú sugárvédelmi képzés és továbbképzés tematikájának, valamint a  vizsgakövetelmények 

jóváhagyására irányuló kérelem
1246. Radioaktív anyagot szállító gépjármű használatának sugárvédelmi szempontból történő engedélyezésére 

irányuló kérelem
1247. Sugárvédelmi szempontból a  radioaktív anyagot szállító gépjármű használatára vonatkozó engedély 

meghosszabbítására irányuló kérelem
1248. Radioaktív anyagok tárolásának, használatának, felhasználásának, átalakításának engedélyezésére irányuló 

kérelem
1249. Radioaktív anyagok tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény, 

berendezés létesítésének, előállításának, üzemeltetésének – ideértve a  karbantartást is –, üzembe 
helyezésének, átalakításának, javításának, üzemeltetése megszüntetésének, leszerelésének engedélyezésére 
irányuló kérelem

1250. Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállításának, átalakításának, üzemeltetésének – ideértve 
a karbantartást is –, megszüntetésének engedélyezésére irányuló kérelem

1251. Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésének, 
üzemeltetésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezésére irányuló kérelem
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1252. Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. 
(VI. 8.) EüM rendelet 17.  § (1)  bekezdésben fel nem sorolt nem nukleáris létesítmények sugárvédelmi és 
sugárbiztonsági terveinek elbírálására irányuló kérelem

1253. Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. 
(VI. 8.) EüM rendelet 17. § (1) bekezdésben fel nem sorolt nem nukleáris létesítmények létesítésének, valamint 
üzembe helyezésének engedélyezésére irányuló kérelem

1254. Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. 
(VI. 8.) EüM rendelet 14. § (1) bekezdésben felsorolt engedélyek visszavonására irányuló kérelem

1255. Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. 
(VI.  8.) EüM rendelet 14.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti létesítmény, illetve területek hasznosíthatóvá 
(inaktívvá) nyilvánítása iránti kérelem

1256. Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
1257. Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
1258. Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
1259. Felvonók és mozgólépcsők létesítésének engedélyezése iránti kérelem
1260. Felvonók és mozgólépcsők áthelyezésének engedélyezése iránti kérelem
1261. Felvonók és mozgólépcsők főbb műszaki adataik megváltoztatásával járó átalakításának engedélyezése iránti 

kérelem
1262. Felvonók és mozgólépcsők használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
1263. Felvonók és mozgólépcsők lebontásának engedélyezése iránti kérelem
1264. Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a  vizsgáló állomással a  hatósági szerződés megkötése iránti 

kérelem
1265. Közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése iránti kérelem
1266. A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 

helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése iránti kérelem
1267. Földmérési munkák bejelentése
1268. Ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés iránti kérelem
1269. Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
1270. Használat jogának bejegyzése iránti kérelem
1271. Használat jogának törlése iránti kérelem
1272. Földhasználati jog bejegyzése iránti kérelem
1273. Földhasználati jog törlése iránti kérelem
1274. Haszonélvezeti jog bejegyzése iránti kérelem
1275. Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem
1276. Telki szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem
1277. Telki szolgalmi jog törlése iránti kérelem
1278. Közérdekű használati jog bejegyzése iránti kérelem
1279. Elő- és visszavásárlási jog, valamint vételi jog bejegyzése iránti kérelem
1280. Elő- és visszavásárlási jog, valamint vételi jog törlése iránti kérelem
1281. Tartási- és életjáradéki jog bejegyzése iránti kérelem
1282. Tartási- és életjáradéki jog törlése iránti kérelem
1283. Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
1284. Jelzálogjog törlése iránti kérelem
1285. Önálló zálogjog bejegyzése iránti kérelem
1286. Önálló zálogjog törlése iránti kérelem
1287. Társasház alapító okiratának módosítása iránti kérelem
1288. Elidegenítési és terhelési tilalom tényének feljegyzése iránti kérelem
1289. Elidegenítési és terhelési tilalom tényének törlése iránti kérelem
1290. Tulajdonjog fenntartással történt eladása tényének feljegyzése iránti kérelem
1291. Tulajdonjog fenntartással történt eladása tényének törlése iránti kérelem
1292. Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének feljegyzése iránti kérelem
1293. Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének törlése iránti kérelem
1294. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének feljegyzése iránti kérelem
1295. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének törlése iránti kérelem
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1296. Jelzálogjog ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének feljegyzése iránti kérelem
1297. Jelzálogjog ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének törlése iránti kérelem
1298. Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének feljegyzése iránti kérelem
1299. Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének törlése iránti kérelem
1300. Ingatlan jogi jelleg tényének feljegyzése iránti kérelem
1301. Ingatlan jogi jelleg tényének törlése iránti kérelem
1302. Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése iránti kérelem
1303. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett adataiban történő változás átvezetése iránti 

kérelem
1304. Ingatlan művelési ágában bekövetkezett változás bejelentése
1305. Ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése
1306. Ingatlan minőségi osztályában bekövetkezett változás bejelentése
1307. Telekalakítási engedély iránti kérelem
1308. Telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem
1309. Egyesített telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem
1310. Földmérési és térképészeti adatszolgáltatás iránti kérelem
1311. Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem
1312. Előzetes eredetiségvizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelem
1313. Külföldi állampolgárok és jogi személyek magyarországi ingatlanszerzése iránti kérelem
1314. Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint 

e létesítmények építésének, fennmaradásának, átalakításának, első- és másodfokú engedélyezési eljárásában 
előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1315. Építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem
1316. Építésügyi fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem
1317. Összevont építésügyi hatósági engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti 

kérelem
1318. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
1319. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem
1320. Ingatlan címadataiban történt változás átvezetése iránti kérelem
1321. Ingatlan-nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem
1322. Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítésére vonatkozó egyezség létrehozására irányuló 

kárbecslési eljárás lefolytatása iránti kérelem
1323. Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, 

növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására 
vonatkozó bejelentés

1324. Cirkuszi menazséria létesítésének, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem
1325. Bejelentés menazséria működésének soron kívüli ellenőrzése érdekében
1326. Ideiglenes menazséria úti napló kiadása iránti kérelem
1327. Ideiglenes menazséria úti napló leadása
1328. Betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem
1329. Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem
1330. Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem
1331. Az Országos Tisztiorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén 

a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése
1332. Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése
1333. Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelése, 

felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem
1334. Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának 

engedélyezése iránti kérelem
1335. Engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmányipari vállalkozások, létesítmények 

nyilvántartásba vétele iránti kérelem
1336. Kistermelői élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése
1337. Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához
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1338. Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott tevékenységként végzett állati eredetű 
élelmiszer előállítás bejelentése

1339. Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése
1340. Húsvizsgálat iránti kérelem
1341. Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
1342. Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
1343. Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem
1344. Szolgalmi vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése
1345. Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem
1346. Földhasználati bejelentés
1347. Földhasználat megszűnésének bejelentése és földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
1348. Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
1349. Földhasználati nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem
1350. Globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett geodéziai munkák vizsgálata és 

átvétele iránti kérelem
1351. Elvi vízjogi engedély kiadása iránti kérelem
1352. Elvi vízjogi engedély módosítása iránti kérelem
1353. Elvi vízjogi engedély visszavonása iránti kérelem
1354. Vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelem
1355. Vízjogi létesítési engedély módosítása iránti kérelem
1356. Vízjogi létesítési engedély visszavonása iránti kérelem
1357. Vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
1358. Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelem
1359. Vízjogi üzemeltetési engedély visszavonása iránti kérelem
1360. Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése iránti kérelem
1361. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem
1362. Fennmaradási engedély módosítása iránti kérelem
1363. Fennmaradási engedély visszavonása iránti kérelem
1364. Vízvezetési szolgalom alapítása iránti kérelem
1365. Vízhasználati szolgalmi jog engedélyezése iránti kérelem
1366. Vízvezetési szolgalmi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem
1367. Víziközművek elosztóhálózatának bővítésére irányuló bejelentés
1368. Vízbázis védőidom kijelölése iránti kérelem
1369. Vízbázis védőterület kijelölése iránti kérelem
1370. Vízbázis védősáv kijelölés iránti kérelem
1371. Partvonal megállapítása iránti kérelem
1372. Víziközműbe való önálló bekötés esetén a  szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez elvi vízjogi 

engedély kiadása iránti kérelem
1373. Víziközműbe való önálló bekötés esetén a  szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez vízjogi létesítési 

engedély kiadása iránti kérelem
1374. Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez vízjogi üzemeltetési 

engedély kiadása iránti kérelem
1375. Parti sávok és hullámterek használatának engedélyezése iránti kérelem
1376. Természetes fürdőhelyektől ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok módosítására irányuló kérelem
1377. Bányató hasznosításának, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem
1378. Kárelhárítási terv jóváhagyása iránti kérelem
1379. Szennyező anyag elhelyezésének, földtani közegbe történő bevezetésének, a  felszín alatti vízbe való 

közvetlen, illetve közvetett bevezetésének engedélyezése iránti kérelem
1380. Szennyező anyagok elhelyezésére és bevezetésére vonatkozó engedély módosítása iránti kérelem
1381. Szennyező anyagok elhelyezésére és bevezetésére vonatkozó engedély visszavonása iránti kérelem
1382. Tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem
1383. Tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem
1384. Beavatkozási terv elfogadása iránti kérelem
1385. Beavatkozási tervtől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
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1386. Beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem
1387. Felszíni víz kármentesítés tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem
1388. Felszíni víz kármentesítés tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem
1389. Felszíni víz kármentesítés beavatkozási terv módosítása iránti kérelem
1390. Felszíni víz kármentesítés beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem
1391. Szennyvízkibocsátásra vonatkozó külön engedély kiadása, módosítása iránti kérelem
1392. Szennyvízkibocsátásra vonatkozó külön engedély visszavonása iránti kérelem
1393. A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri 

rendeletben meghatározottak szerinti önellenőrzési terv jóváhagyása iránti kérelem
1394. Természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem
1395. Természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetésének engedélyezése iránti kérelem
1396. Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelés iránti kérelem vegetációs időszak alatt
1397. Védett természeti területen kutatás végzése iránti kérelem
1398. Védett természeti területen gyűjtés végzése iránti kérelem
1399. Védett természeti területen kísérlet végzése iránti kérelem
1400. Védett természeti területen gyep feltörése iránti kérelem
1401. Védett természeti területen gyep felújítása iránti kérelem
1402. Védett természeti területen gyep felülvetése iránti kérelem
1403. Védett természeti területen gyep öntözése iránti kérelem
1404. Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem
1405. Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem
1406. Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem
1407. Védett természeti területen terület jellegének megváltoztatása iránti kérelem
1408. Védett természeti területen terület használatának megváltoztatása iránti kérelem
1409. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének megváltoztatása iránti 

kérelem
1410. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület termőföld művelési ágának 

megváltoztatása iránti kérelem
1411. Védett természeti területen az  erdőről és az  erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem
1412. Védett természeti területen az  erdőről és az  erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem
1413. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetése iránti kérelem
1414. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet irtása iránti kérelem
1415. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet aratása iránti kérelem
1416. Védett természeti területen gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése iránti kérelem
1417. Védett természeti területen, erdőterületen tűz gyújtása iránti kérelem
1418. Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a  talaj 

termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem
1419. Védett természeti területen horgászat iránti kérelem
1420. Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai 

jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem
1421. Védett természeti területen járművel történő közlekedés iránti kérelem
1422. Védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítése iránti kérelem
1423. Fokozottan védett természeti területre történő belépés iránti kérelem
1424. Védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése iránti 

kérelem
1425. Védett növényfaj egyedének birtokban tartása iránti kérelem
1426. Védett növényfaj egyedének adásvétele iránti kérelem
1427. Védett növényfaj egyedének cseréje iránti kérelem
1428. Védett növényfaj egyedének kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése iránti kérelem
1429. Védett növényfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem
1430. Védett növényfaj egyedének az országba behozatala iránti kérelem
1431. Védett növényfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem
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1432. Védett növényfaj egyedének preparálása iránti kérelem
1433. Védett növényfaj egyedének betelepítése iránti kérelem
1434. Védett növényfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem
1435. Védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása iránti kérelem
1436. Védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet iránti kérelem
1437. Védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása iránti kérelem
1438. Védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem
1439. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatása iránti 

kérelem
1440. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék kivágása iránti kérelem
1441. Védett növénytársulások fenntartása érdekében tiltott tevékenység folytatása iránti kérelem
1442. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 

eltávolítása iránti kérelem
1443. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 

elpusztítása iránti kérelem
1444. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 

megszerzése iránti kérelem
1445. Védett állatfaj hasznosítása iránti kérelem
1446. Védett állatfaj egyedeinek gyűjtése iránti kérelem
1447. Védett állatfaj egyedeinek befogása iránti kérelem
1448. Védett állatfaj egyedeinek elejtése iránti kérelem
1449. Védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása iránti kérelem
1450. Védett állatfaj egyedeinek idomítása iránti kérelem
1451. Védett állatfaj egyedeinek szaporítása iránti kérelem
1452. Védett állatfaj egyedének kikészítése iránti kérelem
1453. Védett állatfaj egyedének preparálása iránti kérelem
1454. Védett állatfaj preparátumának birtokban tartása iránti kérelem
1455. Védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása iránti kérelem
1456. Védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése iránti 

kérelem
1457. Védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem
1458. Védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele iránti kérelem
1459. Védett állatfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem
1460. Védett állatfaj egyedének külföldről történő behozatala iránti kérelem
1461. Védett állatfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem
1462. Védett állatfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem
1463. Védett állatfaj egyedének betelepítése iránti kérelem
1464. Védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazása iránti kérelem
1465. Védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése iránti kérelem
1466. Védett állatfaj egyedének háziasítása iránti kérelem
1467. Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartása iránti kérelem
1468. Védelemben részesülő állatfajok egyedének hasznosítása iránti kérelem
1469. Védelemben részesülő állatfajok egyedének bemutatása iránti kérelem
1470. Védelemben részesülő állatfajok egyede tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változás 

átvezetése iránti kérelem
1471. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló 

létesítmények, telephelyek kialakítása iránti kérelem
1472. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló 

létesítmények, telephelyek fenntartása iránti kérelem
1473. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló 

létesítmények, telephelyek üzemeltetése iránti kérelem
1474. Barlang, barlangszakasz hasznosítása iránti kérelem
1475. Barlang, barlangszakasz hasznosítási módjának megváltoztatása iránti kérelem
1476. Barlang, barlangszakasz kiépítése iránti kérelem
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1477. Barlangi képződmények kimentése iránti kérelem
1478. Barlangi képződmények hasznosítása iránti kérelem
1479. Barlangi képződmények értékesítése iránti kérelem
1480. Barlangi képződmények külföldre juttatása iránti kérelem
1481. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás iránti kérelem
1482. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kísérlet iránti kérelem
1483. Barlangban, barlangszakaszban végzendő gyűjtés iránti kérelem
1484. Barlangi búvármerülés iránti kérelem
1485. Barlangban bejárat vagy barlangszakasz lezárása iránti kérelem
1486. Barlangban műtárgy elhelyezése iránti kérelem
1487. Barlangban műtárgy felújítása iránti kérelem
1488. Barlangban műtárgy helyreállítása iránti kérelem
1489. Barlangban filmforgatás iránti kérelem
1490. Barlangban védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek iránti kérelem
1491. Barlangban védett ásványok, ősmaradványok gyűjtése iránti kérelem
1492. Barlangban védett ásványok, ősmaradványok forgalomba hozatala iránti kérelem
1493. Barlangban védett ásványok, ősmaradványok külföldre vitele iránti kérelem
1494. Riasztási módszerek alkalmazása iránti kérelem
1495. Túlszaporodott állomány egyedeinek befogása iránti kérelem
1496. Túlszaporodott állomány egyedeinek gyérítése iránti kérelem
1497. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó 

veszélyes állat tartása iránti kérelem
1498. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó 

veszélyes állat szaporítása iránti kérelem
1499. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó 

veszélyes állat országba való behozatala iránti kérelem
1500. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem
1501. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv módosítása iránti kérelem
1502. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem
1503. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti beavatkozás elrendelése iránti kérelem a beavatkozási terv alapján
1504. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti beavatkozási munkák megkezdésének bejelentése
1505. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti beavatkozási terv módosítása iránti kérelem
1506. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem
1507. Gyep feltörése iránti kérelem
1508. Gyep felülvetése iránti kérelem
1509. Gyep faültetvénnyé alakítása iránti kérelem
1510. Terület helyreállítására irányuló kérelem
1511. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem
1512. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem
1513. Talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezése, valamint 

a technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem
1514. Éti csiga gyűjtése iránti kérelem
1515. Éti csiga hasznosítása iránti kérelem
1516. Felmentés engedélyezése iránti kérelem védett víziállatokkal kapcsolatban
1517. Természetvédelmi kártalanítás jogalapjának és mértékének megállapítása iránti kérelem
1518. Közösség területére történő behozatalhoz szükséges engedély kiállítása iránti kérelem
1519. Közösség területére történő kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem
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1520. Közösség területére történő újra kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem
1521. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 

1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 
a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 
bejelentésköteles példány) megszerzésének a bejelentése

1522. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 
1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 
a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 
bejelentésköteles példány) tartásának bejelentése

1523. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 
1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 
a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 
bejelentésköteles példány) az ország területére történő behozatalának a bejelentése

1524. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 
1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 
a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 
bejelentésköteles példány) az ország területéről történő kivitelének a bejelentése

1525. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 
1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 
a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 
bejelentésköteles példány) elidegenítésének a bejelentése

1526. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 
1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 
a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 
bejelentésköteles példány) elhullásának bejelentése

1527. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 
1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 
a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 
bejelentésköteles példány) megsemmisülésének bejelentése

1528. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi 
és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
eredetigazolás kiállítása iránti kérelem

1529. Tokfaj élő példányai tartásának, tenyésztésének bejelentése
1530. Nádas aratásának engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti 

területen
1531. Gépi nádaratás, közlekedés engedélyezése iránti kérelem
1532. Nádas égetésének engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti 

területen
1533. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt 

természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének tartása iránti kérelem
1534. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt 

természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének hasznosítása iránti kérelem
1535. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt 

természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének bemutatása iránti kérelem
1536. Natura 2000 gyepterületeken a nád irtása iránti kérelem
1537. Natura 2000 gyepterületeken az október 31. és április 23. között történő legeltetés iránti kérelem
1538. Fokozottan védett növényfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem
1539. Fokozottan védett növényfaj egyede országba történő behozatalának engedélyezése iránti kérelem
1540. Fokozottan védett növényfaj egyede országon való átszállításának engedélyezése iránti kérelem
1541. Fokozottan védett növényfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
1542. Fokozottan védett növényfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
1543. Fokozottan védett növényfaj egyede termesztésbe vonásának engedélyezése iránti kérelem
1544. Fokozottan védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet engedélyezése iránti 

kérelem
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1545. Fokozottan védett növényfaj egyede biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése iránti 
kérelem

1546. Fokozottan védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti 
kérelem

1547. Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének engedélyezése 
iránti kérelem

1548. Vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
1549. Nem őshonos élő szervezetek betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
1550. Élő szervezet visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
1551. Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásának engedélyezése iránti kérelem
1552. Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag-bankban történő elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem
1553. Fokozottan védett állatfaj állománya szabályozásának engedélyezése iránti kérelem
1554. Fokozottan védett állatfaj egyedei gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem
1555. Fokozottan védett állatfaj egyedei befogásának engedélyezése iránti kérelem
1556. Fokozottan védett állatfaj egyedei elejtésének engedélyezése iránti kérelem
1557. Fokozottan védett állatfaj egyedei birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem
1558. Fokozottan védett állatfaj egyedei idomításának engedélyezése iránti kérelem
1559. Fokozottan védett állatfaj egyedei szaporításának engedélyezése iránti kérelem
1560. Fokozottan védett állatfaj egyedei kikészítésének engedélyezése iránti kérelem
1561. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparálásának engedélyezése iránti kérelem
1562. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparátumai birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem
1563. Fokozottan védett állatfaj egyede élőállat-gyűjteményben történő tartásának engedélyezése iránti kérelem
1564. Fokozottan védett állatfaj állománya külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítésének 

engedélyezése iránti kérelem
1565. Fokozottan védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem
1566. Fokozottan védett állatfaj egyede cseréjének engedélyezése iránti kérelem
1567. Fokozottan védett állatfaj egyede adásvételének engedélyezése iránti kérelem
1568. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem
1569. Fokozottan védett állatfaj egyede behozatalának engedélyezése iránti kérelem
1570. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre átszállításának engedélyezése iránti kérelem
1571. Fokozottan védett állatfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
1572. Fokozottan védett állatfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
1573. Fokozottan védett állatfaj kártétele megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásának engedélyezése 

iránti kérelem
1574. Fokozottan védett állatfaj egyede háziasításának engedélyezése iránti kérelem
1575. Az ország egész területére kiterjedő tevékenységre irányuló természetvédelmi hatósági engedély kiadása 

iránti kérelem
1576. Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem új és meglévő létesítményre
1577. Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem
1578. Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem
1579. Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az  egységes környezethasználati 

engedély megadása iránti kérelem
1580. Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem
1581. Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem
1582. Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a  tevékenység folyatatásának engedélyezése (működési engedély 

megadása) iránti kérelem
1583. Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iráni kérelem
1584. Bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnésének, illetve 

megváltozásának megállapítása iránti kérelem
1585. Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
1586. Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem
1587. Veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
1588. Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem
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1589. Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal 
való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem

1590. Veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem
1591. Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
1592. Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem
1593. Nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem
1594. Nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
1595. Nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem
1596. Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem
1597. Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése 

iránti kérelem
1598. Levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem
1599. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása 

iránti kérelem
1600. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása 

iránti kérelem
1601. Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem
1602. Kibocsátás-csökkentési terv készítésének engedélyezése iránti kérelem
1603. Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem
1604. Több egyforma berendezéssel kapcsolatos mérési kötelezettség teljesítése alóli felmentés iránti kérelem
1605. Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem
1606. A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
1607. Üvegházhatású gázkibocsátási engedély iránti kérelem
1608. Együttes végrehajtás hitelesítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem
1609. Üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomonkövetését célzó nyomonkövetési terv jóváhagyása iránti 

kérelem
1610. Természetvédelmi célú gazdálkodás üzemtervének jóváhagyása iránti kérelem
1611. NATURA 2000 gyepterületeken tervezett kaszálás tervezett időpontjának bejelentése
1612. Polgári természetőrnek jelölt vagy megbízott személy részéről az  arra vonatkozó bejelentés, hogy vele 

szemben nem áll fenn törvényi kizáró ok
1613. Elhullott, elejtett védett állat megtalálásáról szóló bejelentés
1614. Barlang, barlangszakasz felfedezéséről szóló bejelentés
1615. Bányászati tevékenység során feltárt védett ásványokról, ősmaradványokról szóló bejelentés
1616. Apaállat szaporítóanyag előállítására történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
1617. Sertés-jelölőkalapács használatának engedélyezésére irányuló kérelem
1618. Export tenyésztojás-jelölés kódszámának kiadása iránti kérelem
1619. Teljesítményvizsgálati hely engedélyezésére, illetve megbízás kiadására irányuló kérelem
1620. Vágás utáni minősítést végző minősítő szervezetek és minősítők engedélyezésére irányuló kérelem
1621. Vágott test minősítő műszerek engedélyezésére irányuló kérelem
1622. Baromfi Információs Rendszer, Számviteli Információs Rendszer, Országos Ló Információ Rendszer bizonylat 

kiállítása iránti kérelem
1623. Tenyésztő szervezeti elismerés kiadására irányuló kérelem
1624. Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálati tervek engedélyezésére irányuló kérelem
1625. Törzskönyv, tenyésztési főkönyv, teljesítményvizsgálatok, tenyésztési adatok, származási igazolások 

hitelesítésére irányuló kérelem
1626. Inszeminátorok, embrióátültetők névjegyzékbe vételére irányuló kérelem
1627. Új vérkészítményt előállító hely engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem
1628. Állatgyógyászati készítmény eseti forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
1629. Állatgyógyászati készítmény vagy hatóanyag behozatali engedélye iránti kérelem
1630. Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem
1631. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tételére vonatkozó hatósági bizonylat) kibocsátására 

vonatkozó kérelem
1632. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tétele forgalmazásának engedélyezésére vonatkozó 

kérelem
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1633. Állatgyógyászati gyógyszergyártási engedély kiadása, módosítása iránti kérelem
1634. Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlatról szóló igazolás iránti kérelem
1635. Alaki hibás készítmény forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
1636. Időszakos Gyógyszerbiztonsági Jelentés benyújtása
1637. Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem
1638. Ionizáló energiával történő kezelést végző élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése iránti kérelem
1639. Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének engedélyezése iránti kérelem
1640. Gombaszakellenőri tevékenység bejelentése
1641. Nem állami laboratórium engedélyezése iránti kérelem
1642. Harmadik országból az  Európai Unióba behozni és ökológiai jelöléssel forgalomba hozni kívánt ökológiai 

termékek egyedi importengedély kérelme
1643. Gombajegyzékben nem szereplő gomba forgalmazási engedély iránti kérelem
1644. Juh indítás bejelentés
1645. Juh indítás adatainak módosítása iránti kérelem
1646. Juh indítás törlése iránti kérelem
1647. Kecske indítás bejelentés
1648. Kecske indítás adatainak módosítása iránti kérelem
1649. Kecske indítás törlése iránti kérelem
1650. Juh beérkezés bejelentése
1651. Hitelkérelemhez hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem juh- és kecskefélék egyedeinek 

nyilvántartásával kapcsolatos eljárásban
1652. Juh beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem
1653. Juh beérkezés adatainak törlése iránti kérelem
1654. Kecske beérkezés bejelentése
1655. Kecske beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem
1656. Kecske beérkezés adatainak törlése iránti kérelem
1657. Juh eltérés bejelentése
1658. Kecske eltérés bejelentése
1659. Külföldről beérkezett juhok csoportos bejelentése
1660. Külföldről beérkezett kecskék csoportos bejelentése
1661. Külföldről beérkezett juhok egyedi bejelentése
1662. Külföldről beérkezett juhok egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem
1663. Külföldről beérkezett juhok egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem
1664. Külföldről beérkezett kecskék egyedi bejelentése
1665. Külföldről beérkezett kecskék egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem
1666. Külföldről beérkezett kecskék egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem
1667. Hazai juhok jelölésének csoportos bejelentése
1668. Hazai kecskék jelölésének csoportos bejelentése
1669. Hazai juhok jelölésének egyedi bejelentése
1670. Hazai juhok jelölése egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem
1671. Hazai juhok jelölése egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem
1672. Hazai kecskék jelölésének egyedi bejelentése
1673. Hazai kecskék jelölése egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem
1674. Hazai kecskék jelölése egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem
1675. Juh kiesés csoportos bejelentése
1676. Kecske kiesés csoportos bejelentése
1677. Juh kiesés egyedi bejelentése
1678. Juh kiesés egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem
1679. Juh kiesés egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem
1680. Kecske kiesés egyedi bejelentése
1681. Kecske kiesés egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem
1682. Kecske kiesés egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem
1683. Juh jelölőeszköz és segédeszköz megrendelése iránti kérelem
1684. Kecske jelölőeszköz és segédeszköz megrendelésének törlése iránti kérelem
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1685. Juh jelölőeszköz átadásának, illetve átvételének bejelentése iránti kérelem
1686. Kecske jelölőeszköz átadásának, illetve átvételének bejelentése iránti kérelem
1687. Juh jelölőeszköz letiltásának, illetve feloldásának bejelentése
1688. Kecske jelölőeszköz letiltásának, illetve feloldásának bejelentése
1689. Sertés füljelző és segédeszköz megrendelése (2621)
1690. Sertés füljelző megrendelés törlése (2622)
1691. Sertés füljelző átadásának bejelentése (2624)
1692. Sertés füljelző letiltásának bejelentése (2625)
1693. Sertés füljelző feloldásának bejelentése (2625)
1694. Sertések egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerével (Sertés ENAR) kapcsolatos nyomtatvány 

igénylésének bejelentése (2626)
1695. Sertés eltérés bejelentése (2634)
1696. Import sertés beérkezés bejelentése (2636)
1697. Import sertés beérkezés adatainak módosítása iráni kérelem (2636)
1698. Import sertés beérkezés adatainak törlése iráni kérelem (2636)
1699. Sertés kiszállítás bejelentése (2638)
1700. Sertés kiszállítás adatainak módosítása iránti kérelem (2638)
1701. Sertés kiszállítás adatainak törlése iránti kérelem (2638)
1702. Sertés beérkezés bejelentése (2639)
1703. Sertés beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2639)
1704. Sertés beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2639)
1705. Sertés szállítólevél gyűjtő adatainak módosítása iránti kérelem (2640)
1706. Szarvasmarha füljelző és segédeszköz megrendelése (2035)
1707. Szarvasmarha füljelző pótlás megrendelése (2036)
1708. Szarvasmarha füljelző átadás, illetve átvétel bejelentése (2037)
1709. Szarvasmarha füljelző letiltásának bejelentése (2038)
1710. Szarvasmarha füljelző feloldásának bejelentése (2038)
1711. Szarvasmarha füljelző és segédeszköz megrendelésének törlése iránti kérelem (2039)
1712. Szarvasmarha-egyed jelölésének bejelentése (2011)
1713. Szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszerrel (ENAR) kapcsolatos adatváltozás bejelentése 

(2011)
1714. Szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszerben (ENAR) szereplő adatok törlése iránti 

kérelem (2011)
1715. Szarvasmarha EU beszállítás bejelentése (2011)
1716. Szarvasmarha igazolólap kérés (bekerülés) (2014)
1717. Szarvasmarha bekerülés érvénytelenítése iránti kérelem (2014)
1718. Szarvasmarha vágás, export, megsemmisítés érvénytelenítése iránti kérelem (2014)
1719. Szarvasmarha bekerülés módosítása iránti kérelem (2014)
1720. Szarvasmarha vágás, export, megsemmisítés bejelentése (2014)
1721. Külföldről visszaérkezett szarvasmarha bejelentése (2014)
1722. Szarvasmarha kikerülések bejelentése (2021)
1723. Szarvasmarha kikerülések érvénytelenítése iránti kérelem (2021)
1724. Szarvasmarha kikerülések módosítása iránti kérelem (2021)
1725. Szarvasmarha útlevél igénylése (2929)
1726. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának bejelentése (2930)
1727. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának módosítása iránti kérelem (2931)
1728. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának törlése iránti kérelem (2931)
1729. Külföldről beérkezett házityúk bejelentése (2741)
1730. Külföldről beérkezett házityúk adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1731. Külföldről beérkezett házityúk adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1732. Külföldről beérkezett pulyka bejelentése (2741)
1733. Külföldről beérkezett pulyka adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1734. Külföldről beérkezett pulyka adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1735. Külföldről beérkezett kacsa bejelentése (2741)
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1736. Külföldről beérkezett kacsa adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1737. Külföldről beérkezett kacsa adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1738. Külföldről beérkezett lúd bejelentése (2741)
1739. Külföldről beérkezett lúd adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1740. Külföldről beérkezett lúd adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1741. Külföldről beérkezett gyöngytyúk bejelentése (2741)
1742. Külföldről beérkezett gyöngytyúk adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1743. Külföldről beérkezett gyöngytyúk adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1744. Külföldről beérkezett strucc bejelentése (2741)
1745. Külföldről beérkezett strucc adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1746. Külföldről beérkezett strucc adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1747. Külföldről beérkezett emu bejelentése (2741)
1748. Külföldről beérkezett emu adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1749. Külföldről beérkezett emu adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1750. Külföldről beérkezett házityúktojások bejelentése (2741)
1751. Külföldről beérkezett házityúktojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1752. Külföldről beérkezett házityúktojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1753. Külföldről beérkezett pulykatojások bejelentése (2741)
1754. Külföldről beérkezett pulykatojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1755. Külföldről beérkezett pulykatojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1756. Külföldről beérkezett kacsatojások bejelentése (2741)
1757. Külföldről beérkezett kacsatojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1758. Külföldről beérkezett kacsatojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1759. Külföldről beérkezett lúdtojások bejelentése (2741)
1760. Külföldről beérkezett lúdtojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1761. Külföldről beérkezett lúdtojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1762. Külföldről beérkezett gyöngytyúktojások bejelentése (2741)
1763. Külföldről beérkezett gyöngytyúktojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1764. Külföldről beérkezett gyöngytyúk tojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1765. Külföldről beérkezett strucctojások bejelentése (2741)
1766. Külföldről beérkezett strucctojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1767. Külföldről beérkezett strucctojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1768. Külföldről beérkezett emutojások bejelentése (2741)
1769. Külföldről beérkezett emutojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)
1770. Külföldről beérkezett emutojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)
1771. Házityúk indítás bejelentése (2744)
1772. Házityúk indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1773. Házityúk indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1774. Pulyka indítás bejelentése (2744)
1775. Pulyka indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1776. Pulyka indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1777. Kacsa indítás bejelentése (2744)
1778. Kacsa indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1779. Kacsa indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1780. Lúd indítás bejelentése (2744)
1781. Lúd indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1782. Lúd indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1783. Gyöngytyúk indítás bejelentése (2744)
1784. Gyöngytyúk indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1785. Gyöngytyúk indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1786. Strucc indítás bejelentése (2744)
1787. Strucc indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1788. Strucc indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1789. Emu indítás bejelentése (2744)



89224 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

1790. Emu indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1791. Emu indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1792. Házityúktojás indítás bejelentése (2744)
1793. Házityúktojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1794. Házityúktojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1795. Pulykatojás indítás bejelentése (2744)
1796. Pulykatojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1797. Pulykatojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1798. Kacsatojás indítás bejelentése (2744)
1799. Kacsatojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1800. Kacsatojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1801. Lúdtojás indítás bejelentése (2744)
1802. Lúdtojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1803. Lúdtojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1804. Gyöngytyúktojás indítás bejelentése (2744)
1805. Gyöngytyúktojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1806. Gyöngytyúktojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1807. Strucctojás indítás bejelentése (2744)
1808. Strucctojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1809. Strucctojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1810. Emutojás indítás bejelentése (2744)
1811. Emutojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)
1812. Emutojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)
1813. Házityúk beérkezés bejelentése (2745)
1814. Házityúk beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1815. Házityúk beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1816. Pulyka beérkezés bejelentése (2745)
1817. Pulyka beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1818. Pulyka beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1819. Kacsa beérkezés bejelentése (2745)
1820. Kacsa beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1821. Kacsa beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1822. Lúd beérkezés bejelentése (2745)
1823. Lúd beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1824. Lúd beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1825. Gyöngytyúk beérkezés bejelentése (2745)
1826. Gyöngytyúk beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1827. Gyöngytyúk beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1828. Strucc beérkezés bejelentése (2745)
1829. Strucc beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1830. Strucc beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1831. Emu beérkezés bejelentése (2745)
1832. Emu beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1833. Emu beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1834. Házityúktojás beérkezés bejelentése (2745)
1835. Házityúktojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1836. Házityúktojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1837. Pulykatojás beérkezés bejelentése (2745)
1838. Pulykatojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1839. Pulykatojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1840. Kacsatojás beérkezés bejelentése (2745)
1841. Kacsatojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1842. Kacsatojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1843. Lúdtojás beérkezés bejelentése (2745)
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1844. Lúdtojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1845. Lúdtojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1846. Gyöngytyúktojás beérkezés bejelentése (2745)
1847. Gyöngytyúktojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1848. Gyöngytyúktojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1849. Strucctojás beérkezés bejelentése (2745)
1850. Strucctojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1851. Strucctojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1852. Emutojás beérkezés bejelentése (2745)
1853. Emutojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)
1854. Emutojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)
1855. Baromfikeltetés bejelentése (2746)
1856. Baromfikeltetés adatainak módosítása iránti kérelem (2747)
1857. Baromfikeltetés adatainak törlése iránti kérelem (2747)
1858. A Baromfi Termék Tanács részére az  Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés 

benyújtása (2962)
1859. A Baromfi Termék Tanács részére az  Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés 

visszavonásának benyújtása (2962)
1860. Baromfi törzsállomány termelésbe állításáról szóló bejelentés
1861. Egyedi marhalevél kiállítása iránti kérelem
1862. Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem
1863. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem
1864. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzésének megújítása iránti kérelem
1865. Irányítási intézkedés marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem
1866. Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem
1867. Marhalevél-másodlat kiállítása iránti kérelem
1868. Marhalevél megsemmisítésre, illetőleg nyilvántartásból való törlésre történő benyújtása
1869. Marhalevél pótlása iránti kérelem
1870. Marhalevél kiigazítása iránti kérelem
1871. Az állatok védelméről és kíméletérő szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6-8. §-a megsértésének bejelentése
1872. Méhészkedés (méhtartás) bejelentése
1873. Méhek kiszállításának bejelentése
1874. Méhek beszállításának bejelentése
1875. Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után
1876. Méhraj észlelésének, illetve befogásának bejelentése
1877. Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése
1878. Fásszárú növény élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágásának bejelentése
1879. Bejelentés állat veszélyessé nyilvánítása érdekében
1880. Veszélyes állat tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
1881. Veszélyes állat szaporításának engedélyezése iránti kérelem
1882. Veszélyes állat országba való behozatalához szükséges tartási engedély kiadása iránti kérelem
1883. Veszélyes állat elidegenítésére vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
1884. Veszélyes állat felügyeletének átengedésére vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
1885. Veszélyes állat tartójának a veszélyes állat eltűnésére vonatkozó bejelentése
1886. Veszélyes állat tartójának a veszélyes állat elhullására vonatkozó bejelentése
1887. Október 31. és április 23. között történő legeltetés engedélyezése iránti kérelem
1888. Védett természeti területen lévő erdőben vegetációs időszak alatti fakitermelés engedélyezése iránti kérelem
1889. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapota megváltoztatásának, 

kivágásának engedélyezése iránti kérelem
1890. Földre vonatkozó adás-vételi, illetve haszonbérleti szerződés közzétételére irányuló kérelem megküldése 

a Polgári Törvénykönyv, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
alapján fennálló elővásárlási (előhaszonbérleti) jog esetén

1891. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésének engedélyezése iránti 
kérelem
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1892. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti 
kérelem

1893. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem
1894. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megszüntetésének engedélyezése iránti 

kérelem
1895. Kút létesítésének engedélyezése iránti kérelem
1896. Kút használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
1897. Kút megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem
1898. Szomszédos ingatlanok tulajdonosai között a települések belterületén a vizek természetes áramlása, lefolyása 

önkényes megváltoztatása folytán felmerült vita eldöntése iránti kérelem
1899. Igazolás kiadása iránti kérelem magánszemélyek közműfejlesztése során a  jogosult részére, ha 

a közműfejlesztés helye és a lakóhely nem azonos
1900. Közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára történő rendszeres igénybevételéhez való 

hozzájárulás iránti kérelem
1901. A víziközmű-szolgáltató közszolgáltatási feladatai ellátásához a  közterületen lévő tűzcsapról vízvételezés 

igénybevételéhez való hozzájárulás iránti kérelem
1902. Víziközmű-szolgáltatónak a  tűzcsap, illetve a  közkifolyó áthelyezéséhez vagy megszüntetéséhez történő 

előzetes hozzájárulás iránti kérelme
1903. Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem
1904. Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem
1905. Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet bejegyzése iránti kérelem
1906. Alappontsűrítés vizsgálata iránti kérelem
1907. Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti 

kérelem
1908. Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem
1909. Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján
1910. I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és felhasználására jogosító 

igazolványok kiadása iránti kérelem
1911. A lejárt felhasználhatósági idejű, forgalmazásra vagy felhasználásra szánt engedélyköteles termékek 

minőségének bevizsgálására irányuló kérelem
1912. Növényegészségügyi nyilvántartásba vétel és ellenőrzés iránti kérelem
1913. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán 

kártalanítás iránti kérelem
1914. Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem
1915. Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem
1916. Határkirendeltségtől eltérő helyen történő növényegészségügyi ellenőrzés iránti kérelem
1917. Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem
1918. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem
1919. Talajjavítási engedély iránti kérelem
1920. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem
1921. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem
1922. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
1923. Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
1924. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
1925. Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése 

iránti kérelem
1926. Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának 

engedélyezése iránti kérelem
1927. Talajvédelmi követelmények, valamint a  termőföld használat követelményei teljesítésének igazolása iránti 

kérelem
1928. Villamosenergia-ipari építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem 

(vezetékjog); (termelői, magán- és közvetlen vezeték építése is)
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1929. Villamosenergia-ipari fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti 
kérelem

1930. Villamosenergia-ipari egyszerűsített engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti 
kérelem

1931. Települési hulladékokkal kapcsolatos engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti 
kérelem

1932. Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti kérelem
1933. Erdő fátlan állapotban tartása iránti kérelem
1934. Erdészeti létesítmény létesítésének, felújításának, bővítésének, helyreállításának, korszerűsítésének, 

fennmaradásának használatbavételének, rendeltetése megváltoztatásának, lebontásának, elmozdításának 
engedélyezése iránti kérelem

1935. Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 
kérelem

1936. Erdő rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem
1937. Erdő üzemmódjának megváltoztatása iránti kérelem
1938. Erdőterv határozat kiadása iránti kérelem
1939. Erdőterv határozat módosítása iránti kérelem
1940. Erdőtelepítési tervdokumentáció jóváhagyására irányuló kérelem
1941. Fásítás telepítésének engedélyezése iránti kérelem
1942. Erdőtelepítés befejezésének bejelentése
1943. Országos Erdőállomány Adattárból való törlés iránti kérelem
1944. Erdősítési határidők módosítására irányuló kérelem
1945. Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése iránti kérelem
1946. Természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és 

szeptember 1. közötti végrehajtásának engedélyezése iránti kérelem
1947. Erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem
1948. Vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben cserjék kivágásának engedélyezése iránti kérelem
1949. Erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelem
1950. Erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezése iránti kérelem
1951. Erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása iránti kérelem
1952. Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése iránti kérelem
1953. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
1954. Az Országos Erdőállomány Adattárból adatszolgáltatás iránti kérelem
1955. Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése
1956. Birtok-összevonási célú termőföld-vásárlási támogatás iránti kérelem
1957. Maradványtermőföld igénylése, illetve kártalanítás iránti kérelem
1958. Maradványföldek tulajdonba adása iránti kérelem
1959. Zöldség, gyümölcs szerkezet-átalakítási programmal kapcsolatos igazolás iránti kérelem
1960. Kárbejelentés alapján hatósági igazolás kiadása iránti kérelem mezőgazdasági káresemény kapcsán
1961. Egyes mezőgazdasági tárgyú hitelkérelmekhez hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
1962. Egyes mezőgazdasági tárgyú hitelkérelmek záradékolása iránti kérelem
1963. Mezőgazdasági vonatkozású vis maior igazolás kiállítása iránti kérelem
1964. Hal élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelésére irányuló kérelem
1965. Fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az  alóli felmentés engedélyezésére irányuló 

kérelem
1966. Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés 5 éves időtartamra történő engedélyezésére irányuló 

kérelem
1967. Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alóli időszakos felmentése 

engedélyezésére irányuló kérelem
1968. Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a  jogszabálynál szigorúbb 

méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem
1969. Általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelésére irányuló kérelem
1970. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülésének vagy elvesztésének 

bejelentése
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1971. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését követő 
pótlására irányuló kérelem

1972. Társadalmi halőrök megbízására irányuló kérelem
1973. Halgazdálkodási vízterületté nyilvánítás iránti kérelem
1974. Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem
1975. Vagyonkezelési, illetve haszonbérleti szerződés benyújtása
1976. Állami horgászjegy értékesítésére, érvényesítésére, hosszabbítására vonatkozó megbízási szerződés 

megkötése iránti kérelem
1977. Halászati őrzés módjának bejelentése
1978. Éves jelentés a halfogásokról
1979. Horgászvizsga alóli felmentés iránti kérelem
1980. Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása, illetve érvényessége 90 nappal történő meghosszabbítása 

iránti kérelem
1981. Állami horgászvizsga bizonyítvány pótlása iránti kérelem
1982. Halászati engedély kiadása iránti kérelem
1983. Állami halászjegy kiadása iránti kérelem
1984. Fogási tanúsítvány nyomtatványtömb kiadása iránti kérelem
1985. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott 

halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti kérelem
1986. Halmentési tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló kérelem
1987. Horgászverseny megrendezése, továbbá a  horgászat, a  halászati hagyományok, illetve a  halételek 

megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a  jogszabályok szerinti 
felmentések megadása iránti kérelem

1988. Külterületen lévő ingatlanon fekvő vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető 
földterület minősítése iránti kérelem

1989. Vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelem
1990. Vadászterület határainak megállapítása iránti kérelem
1991. Vadászterület legkisebb kiterjedésétől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
1992. Vadasparkokban állományszabályozó vadászat elrendelése iránti kérelem
1993. Mesterséges apróvad-tenyésztési tevékenység engedélyezése iránti kérelem
1994. Meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászat engedélyezése iránti kérelem
1995. Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, 

valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény 28.  § (4)  bekezdésében, 30.  § (2)  bekezdésében, 38.  § 
(3) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységek engedélyezése iránti kérelem

1996. Vadászterület részének vagy egészének kíméleti területté nyilvánítása iránti kérelem
1997. Kíméleti területen vadászat engedélyezése iránti kérelem
1998. A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása, módosítása iránti kérelem
1999. Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés engedélyezése iránti 

kérelem
2000. Altató-, bénítólövedékes fegyver használatának engedélyezése iránti kérelem
2001. Tudományos kutatás céljából vadászati módok, vadászati idények alóli felmentés iránti kérelem
2002. Vaddisznó és róka fényszóróval történő vadászatának engedélyezése iránti kérelem
2003. Az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a  szükséges 

védőintézkedések megtételére irányuló kérelem
2004. Hatósági vadászat elrendelése iránti kérelem
2005. Magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött személy részére 

vadászati engedély kiadása iránti kérelem
2006. Tudományos kísérlet, lakott területről történő eltávolítás céljából és egyéb humán-, illetve állat-egészségügyi 

célból vadbefogásra kábító és bénító vegyszer, valamint lőszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
2007. Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem
2008. Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának 

engedélyezése iránti kérelem
2009. Vadfaj gyérítésére szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
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2010. Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításának engedélyezése 
iránti kérelem

2011. Mezei őrszolgálat működési, fenntartási és megalakítási költségeire igényelt hozzájárulás iránti kérelem
2012. Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
2013. Spermatároló központ üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
2014. Embrióátültető állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
2015. Baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezésére irányuló 

kérelem
2016. Tenyészet és tartási hely létrehozása iránti kérelem
2017. Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem benyújtása
2018. Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése
2019. Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem
2020. Élelmiszeriparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény bejelentése
2021. Élelmiszer-vállalkozás felmentési kérelme egyes vízminőségi jellemzők részletes vízvizsgálata alól
2022. Élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos panaszbejelentés
2023. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § (4) bekezdés b)–e) pontjai 

szerinti kérelem
2024. Állatvédelmi bejelentés
2025. Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, 

közérdekű bejelentés, panasz
2026. Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
2027. Fürdőhelyek felosztására, összevonására irányuló kérelem
2028. Nyilvános fürdővizekről szóló tájékoztatás iránti kérelem
2029. Vízminőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok gyakoriságának és helyének az  előírásoktól eltérő 

megállapítása iránti kérelem
2030. Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására irányuló kérelem
2031. Ivóvízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozó, az  üzemeltetési szabályzatban rögzítendő vizsgálati 

terv jóváhagyására irányuló kérelem
2032. Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a  húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, 

valamint évente egy alkalommal, továbbá a  vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon történő nemesfém-forgalmazásra irányuló 
kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

2033. Képzési költségek megtérítése és/vagy keresetpótló támogatás iránti kérelem
2034. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel képzési költségének támogatása iránti, illetve 

keresetpótló juttatás vagy (kereset-kiegészítés) megállapítása iránti kérelem
2035. Méltányossági kérelem visszakövetelt támogatás, illetve késedelmi pótlékának elengedésére
2036. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat (6 havi minimálbérre)
2037. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat (3 M Ft-ig tőkejuttatás)
2038. Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása 

iránti pályázat
2039. Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem
2040. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvételi költségek megtérítése iránti kérelem
2041. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás megállapítása iránti 

kérelem
2042. Helyközi utazás támogatása iránti kérelem
2043. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem
2044. Álláskeresés szünetelésének bejelentése nyilvántartásba vétel céljából
2045. Álláskeresők nyilvántartásból való törlése iránti kérelem (bejelentés)
2046. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem
2047. Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő 

kifizetése iránti kérelem
2048. Álláskeresési járadék szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)
2049. Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)
2050. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem



89230 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

2051. Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)
2052. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése iránti kérelem
2053. Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén
2054. Költségek megtérítése iránti kérelem a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény 32. §-a alapján
2055. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem álláskeresési 

támogatásban részesülő esetén
2056. Munkaerő-piaci program célcsoportjához tartozó személy vállalkozóvá válás támogatás megállapítása iránti 

kérelme (TÁMOP 1.1.2.)
2057. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére
2058. Munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére
2059. Családegyesítő személy családtagjának munkavállalási engedély iránti kérelme harmadik országbeli 

állampolgárok esetében
2060. Munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében
2061. Családegyesítő személy családtagjának munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelme harmadik 

országbeli állampolgárok esetében
2062. Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében
2063. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli 

állampolgárok esetében
2064. Családegyesítő személy családtagja munkavállalási engedélyének visszavonása iránti kérelem harmadik 

országbeli állampolgárok esetében
2065. Aktív korúak ellátásának igénylése céljából hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
2066. Álláskeresőként nyilvántartott időtartamra, az  utolsó munkáltató megnevezésére vonatkozó hatósági 

bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
2067. Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti 

kérelem
2068. Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem
2069. Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadása 

iránti kérelem
2070. Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat
2071. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése
2072. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése
2073. Kereskedő bejelentése a  működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett 

változásról
2074. Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 

méteres közúti (közterületi) távolságon belül a szeszes ital kimérésnek az intézmény napi működési idejének 
lejárta után történő engedélyezésére irányuló kérelem

2075. Üzlet megszűnésének bejelentése
2076. Vásár fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
2077. Vásár megszűnésének bejelentése
2078. Piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
2079. Piac megszűnésének bejelentése
2080. Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változás 

bejelentése
2081. Bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése
2082. Helyi termelői piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
2083. Helyi termelői piac megszűnésének bejelentése
2084. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme
2085. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló bejelentése
2086. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törlés iránti kérelme
2087. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatásának 

bejelentése
2088. Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő 

adatok megváltozásának bejelentése
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2089. Idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése
2090. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett idegenvezetői tevékenység folytatásának bejelentése
2091. Idegenvezetői tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
2092. Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése
2093. Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
2094. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység 

folytatásának bejelentése
2095. Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti 

kérelem
2096. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése
2097. Telepengedély kiadására irányuló kérelem
2098. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról
2099. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése az ipari tevékenység megszüntetéséről
2100. Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme
2101. Borászati üzemek, palackozók engedélyezése iránti kérelem
2102. Borászati termékek külkereskedelmi forgalomba hozatala esetén, forgalomba hozatali engedéllyel nem 

rendelkező termék kiszállításához szükséges minőségi tanúsítvány iránti kérelem
2103. Magyarország területére kiszerelés, valamint tovább feldolgozás céljából behozott borászati termék bor 

származási bizonyítvány kiadásához szükséges igazolás kiállítása iránti kérelem
2104. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 

eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 
szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése alapján a  Magyar Köztársaság területén határon 
átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében a  rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott szabályozott 
szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló bejelentés

2105. Szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a  határon átnyúló szolgáltatásnyújtás 
keretében történő gyógyászati segédeszköz forgalmazására, javítására, kölcsönözésére vonatkozó 
bejelentése

2106. A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által 
felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás iránti kérelem

2107. Üzletszerű társasház-kezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
2108. Üzletszerű ingatlankezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
2109. Igazolás kiadása iránti kérelem a  helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók vonatkozásában a  Polgári 

Perrendtartás szerinti költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülményekről
2110. Az Európai Unió tagállamába irányuló, határon átnyúló polgári vagy kereskedelmi jogvitával kapcsolatos jogi 

segítségnyújtás iránti kérelem
2111. Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe megszüntetése esetén elidegenítési kötelezettség alól való 

felmentés iránti kérelem
2112. Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén
2113. Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén
2114. Munkaerő-piaci program célcsoportjához tartozó személy foglalkoztatásához adható bérköltség támogatása 

iránti kérelem
2115. Munkahely-megőrzési támogatás iránti kérelem
2116. Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében
2117. Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem
2118. Vállalkozás részére foglalkoztatás támogatásának megállapítása iránti kérelem
2119. Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 

1.1.2.)
2120. Munkaerő-piaci program célcsoportjához tartozó személy foglalkoztatásához adható bérköltség támogatása 

iránti kérelem (TÁMOP 1.1.2.)
2121. Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek támogatása iránti kérelem munkaadó, illetve munkavállaló) 

hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)
2122. A munkáltatónak a  munkavállaló részére, a  csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről küldött 

tájékoztatás másolatának megküldése
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2123. Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása 
iránti kérelem

2124. Harmadik országbeli állampolgárnak egyszerűsített foglalkoztatásához szükséges hatósági bizonyítvány 
kiállítása iránti kérelem

2125. Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása 
iránti kérelem

2126. Széchenyi Pihenőkártya kibocsátási tevékenység megkezdésének bejelentése
2127. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről 

vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése
2128. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről 

vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
2129. Rostkender import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
2130. Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem
2131. Szarvasmarha termékek monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
2132. A Közösség és a  Kazah Köztársaság között az  egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK 

rendelet alapján vas- és acélipari termék behozatalának engedélyezése iránti kérelem
2133. Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni 

védelemről szóló 1225/2009/EK rendelet, a  Fehéroroszországból és Oroszországból származó kálium-klorid 
behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1050/2006/EK rendelet és 
a  Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések 
vonatkozásában a  kálium-klorid mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról 
szóló 1818/2006/EK rendelet alapján kálium-klorid behozatalának engedélyezése iránti kérelem

2134. Az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a  Közösségbe újra behozott 
egyes textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a  passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések 
megállapításáról szóló 3036/94/EK rendelet alapján textil- és ruházati termékekkel kapcsolatos passzív 
bérmunka engedélyezése iránti kérelem

2135. Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély 
kiadása iránti kérelem

2136. Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése
2137. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos 

tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
2138. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység 

bejelentése
2139. Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem
2140. Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem
2141. A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, 

időpontjának és módjának bejelentése
2142. Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
2143. Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
2144. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek 

alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem
2145. A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a  tartályokhoz kapcsolódó helyszíni 

technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát 
végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére 
irányuló kérelem

2146. Villamossági termékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2147. Gépek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2148. Gázkészülékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2149. Mérőeszközök, nem automatikus mérlegek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2150. Nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2151. Szállítható nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2152. Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 

piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
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2153. Kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló 
kérelem

2154. Keringető szivattyúk energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2155. Elektromos motorok ellenőrzésére irányuló kérelem
2156. Beépített előtét nélküli fénycsövek energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló 

kérelem
2157. Egyszerű set-top boxok energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2158. Elektromos és elektronikus irodai berendezések készenléti állapotban és kikapcsolt helyzetben történő 

energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2159. Külső tápegységek energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2160. Televíziókészülékek energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2161. Melegvízkazánok hatásfokának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
2162. Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezése beszerelésének, megbontásával járó 

javításának, karbantartásának engedélyezése iránti kérelem
2163. Költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, 

valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb 
jogi személy törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzése iránti kérelem

2164. Költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, 
valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb 
jogi személy törzskönyvi nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

2165. Költségvetési szerv és jogszabály alapján a  költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat 
alkalmazó egyéb jogi személy törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

2166. A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak 
módosítása iránti kérelem

2167. A társulás törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
2168. A térségi fejlesztési tanács törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
2169. Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem
2170. Törzskönyvi kivonat kiadása iránti kérelem
2171. Csoportos törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem
2172. Sűrűségmérők hitelesítése iránti kérelem
2173. E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítése iránti kérelem
2174. Dózismérők és szennyezettség mérők hitelesítése iránti kérelem
2175. Zajszintmérők hitelesítése iránti kérelem
2176. Légzési alkoholmérők hitelesítése iránti kérelem
2177. Sorsoló programok és eszközök, rulett kerekek hitelesítése iránti kérelem
2178. Játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták hitelesítése iránti kérelem
2179. Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítése iránti kérelem
2180. Víztől eltérő folyadékok mérőrendszereinek hitelesítése iránti kérelem
2181. Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítése iránti kérelem
2182. Mérőeszköz minősítő laboratórium feljogosítás iránti kérelem
2183. Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata iránti kérelem
2184. Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez szükséges biztosíték benyújtása
2185. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem gabonatermékek kapcsán
2186. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan
2187. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem harmadik országokból származó, a 1003 00 KN árpára vonatkozóan
2188. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem harmadik országból származó kukoricára vonatkozóan
2189. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem az  afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a  tengerentúli országokból és területekről 
származó egyes gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára 
vonatkozóan

2190. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem rizstermékek kapcsán
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2191. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 
kérelem a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan

2192. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 
kérelem rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatala kapcsán

2193. Származási igazolás alapján monitoring engedély kiadására irányuló kérelem basmati rizs behozatala kapcsán
2194. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem Bangladesből származó rizs behozatala kapcsán
2195. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatala kapcsán
2196. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem a 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, a 1006 40 00 KN kód 
alá tartozó törmelék rizs behozatala kapcsán

2197. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 
kérelem a  harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „A” 
engedélyek (GATT kontingens terhére történő import) engedélyezése kapcsán

2198. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem a  harmadik országokból származó fokhagyma és 
más mezőgazdasági termékek importjának „B” engedélyek (GATT kontingensen kívül történő import) 
engedélyezése kapcsán

2199. Harmadik országokból származó tartósított gomba import vámkontingens engedélyezése irányuló kérelem
2200. Harmadik országból származó kontingensen kívüli olívaolaj import engedélyezése kapcsán monitoring 

engedély kiadására irányuló kérelem
2201. Tunéziából származó olívaolaj import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
2202. Meghatározott harmadik országokból származó cukor vámkontingens keretében történő import 

engedélyezésére irányuló kérelem
2203. Kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalának engedélyezésére irányuló 

kérelem
2204. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan
2205. Harmadik országokból származó tojás vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
2206. Etil-alkohol import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
2207. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem behozatali jog alapján kezelt meghatározott minőségű termékek előállítása céljából feldolgozásra 
szánt fagyasztott marhahús kapcsán

2208. Behozatali jog alapján kezelt, a  szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint 
a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2209. Eredetigazolással, Argentínából és egyéb országokból importálható, fagyasztott, sovány dagadó import 
vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2210. „Hilton hús” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
2211. Chilei származású marha- és borjúhús kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
2212. Nyugat-balkáni származású „baby beef” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
2213. Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
2214. Svájci származású élő marha import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
2215. Tejtermékek import monitoring engedély kiadására irányuló kérelem
2216. Tejtermékek import-kontingens engedély (CXL jegyzék, svájci, norvég, török, moldáv és izlandi 

megállapodások és egyezmények) kiadására irányuló kérelem
2217. Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
2218. Inward Monitoring Arrangement (IMA-1) tanúsítvány alapján kiadott AGRIM engedéllyel bonyolított 

behozatal engedélyezésére irányuló kérelem
2219. Baromfi 0% vámtételű GATT-kontingensek (CXL jegyzék) engedélyezésére irányuló kérelem
2220. Baromfihús csökkentett vámtételű GATT-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem
2221. Egyes izraeli származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem
2222. Egyes USA-származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem
2223. Egyes sózott vagy páclében levő baromfihús, csirke- és pulykahús-készítmény csökkentett vámtételű 

import-kontingensének engedélyezésére irányuló kérelem
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2224. Egyes csökkentett vámtételű GATT import sertéshús-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem
2225. Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély iránti kérelem
2226. Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem
2227. Haditechnikai tranzit engedély iránti kérelem
2228. Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem
2229. Haditechnikai bróker engedély iránti kérelem
2230. Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem
2231. Hadiipari tevékenységi engedélyezés lefolytatására irányuló kérelem
2232. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó egyedi export engedély kiadására irányuló kérelem
2233. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális export engedély kiadására irányuló kérelem
2234. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó transzfer engedély kiadására irányuló kérelem
2235. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély kiadására irányuló kérelem
2236. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó tranzit engedély kiadására irányuló kérelem
2237. Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem
2238. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem
2239. Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése 

kapcsán
2240. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint 

megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997.  évi 
CIV. törvény 1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése 
iránti kérelem

2241. Nemesfém tárgyak és -termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem
2242. Nemesfémtárgyak kereskedelmével, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások 

tevékenysége megkezdésének engedélyezésére, az  adatváltozás bejelentésére, valamint az  engedély 
visszavonására irányuló kérelem

2243. Nemesfémgyártók és -forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának 
engedélyezésére irányuló kérelem

2244. Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem
2245. Munkaviszony fennállásának okirati bizonyítása iránti kérelem
2246. Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem
2247. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem
2248. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem
2249. Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem
2250. Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem
2251. Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem
2252. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelem
2253. Munkaerő-kölcsönző adatváltozásának bejelentése
2254. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység megszüntetésének bejelentése
2255. Magán-munkaközvetítői tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentése
2256. Magán-munkaközvetítő adatváltozásának bejelentése
2257. Magán-munkaközvetítői tevékenység abbahagyásának bejelentése
2258. Harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásához csoportos keretengedély iránti kérelem
2259. Harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásához szükséges csoportos keretengedély 

meghosszabbítása iránti kérelem
2260. Harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásához szükséges csoportos keretengedély visszavonása 

iránti kérelem
2261. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése
2262. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatása megszűnésének bejelentése
2263. Harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése
2264. Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása megszűnésének bejelentése
2265. Munkáltató csoportos létszám-leépítési szándékának bejelentése
2266. Munkáltató létszám-leépítési döntésének bejelentése
2267. A tervezett csoportos létszámleépítés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción 

született írásbeli megállapodás bejelentése



89236 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

2268. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű 
bejelentés, panasz

2269. Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, 
közérdekű bejelentés, panasz

2270. Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
2271. Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű 

bejelentés, panasz
2272. Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység 

vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
2273. Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
2274. Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
2275. Ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések és azok alapján 

nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
2276. Nyomástartó és töltőlétesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem
2277. Nyomástartó és töltőlétesítmény áttelepítésének engedélyezése iránti kérelem
2278. Nyomástartó és töltőlétesítmény használatbavételének, üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
2279. Nyomástartó és töltőlétesítmény létesítési feltételeinek megváltoztatása iránti kérelem
2280. Nyomástartó és töltőlétesítmény megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem
2281. Nyomástartó és töltőlétesítmény biztonsági szelepének hitelesítése iránti kérelem
2282. Nyomástartó és töltőlétesítmény javításának bejelentése, rendkívüli ellenőrzés kezdeményezése
2283. Nyomástartó és töltőlétesítmény időszakos külső ellenőrzése iránti kérelem
2284. Nyomástartó és töltőlétesítmény időszakos belső ellenőrzése iránti kérelem
2285. Nyomástartó és töltőlétesítmény időszakos szilárdsági ellenőrzése iránti kérelem
2286. Gázpalack töltete megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem
2287. Gázpalack átalakítás iránti kérelem
2288. Gázpalacktöltési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
2289. Gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése iránti kérelem
2290. Gázpalack javítás utáni ellenőrzése iránti kérelem
2291. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem
2292. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem
2293. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem
2294. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
2295. Tárolótartály veszélyes folyadékok és olvadékok tárolására való alkalmasságának megállapítására vonatkozó 

kérelem
2296. Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem
2297. Üzemanyag-töltőállomásokon a  benzingáz visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének 

igazolására irányuló kérelem
2298. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem
2299. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák próbaüzemének elrendelése iránti kérelem
2300. Gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzembentartó által 

tölthető autógáztartály időszakos ellenőrzésére irányuló kérelem
2301. Földgáz telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének igazolására irányuló kérelem
2302. Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, 

megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására 
irányuló kérelem

2303. Gáz-üzemanyag-ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény 
kiadása iránti kérelem

2304. Autógáztartály időszakos ellenőrzéséről szóló tanúsítvány kiállítása iránti kérelem
2305. Autógáztartály időszakos ellenőrzéséről szóló elveszett tanúsítvány pótlása iránti kérelem
2306. Gázszerelői engedély iránti kérelem
2307. Gázszerelői engedély meghosszabbítása iránti kérelem
2308. Villamos hálózat létesítésével kapcsolatban előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem
2309. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építésére irányuló építési engedély 

iránti kérelem
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2310. Közcélú villamos hálózat építésére irányuló vezetékjog engedélyezése iránti kérelem
2311. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása 

iránti kérelem
2312. Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó elvi építési 

keretengedély iránti kérelem
2313. Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó építési engedély 

iránti kérelem
2314. Közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték üzemeltetésének engedélyezése iránti 

kérelem
2315. Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló 

kérelem
2316. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső 

és belső kezelőterű átalakító- vagy kapcsolóberendezéseinek fennmaradási engedélye iránti kérelem
2317. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső 

és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetési (bontási) engedélye iránti kérelem
2318. Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az  előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó 

előírásoktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem
2319. Vezetékjog fennállását megállapító, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas határozat kiadása 

iránti kérelem
2320. Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban
2321. Csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése iránti kérelem
2322. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) ideiglenes szállítási engedély iránti kérelem
2323. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) csomagolóeszközök gyártási típus 

jóváhagyása iránti kérelem
2324. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény gyártási 

jóváhagyása iránti kérelem
2325. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény 

időszakos vizsgálata iránti kérelem
2326. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) IBC időszakos vizsgálata iránti 

kérelem
2327. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) szerinti új mobil tartány, tartányjármű, 

leszerelhető tartány, tankkonténer, tartányos cserefelépítmény, ömlesztettáru-konténer típusra gyártási típus 
alkalmasság tanúsítása iránti kérelem

2328. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) során a  csomagolóeszközök, 
nagycsomagolások gyártására, felújítására és vizsgálatára vonatkozó minőségbiztosítási program 
megfelelőségének elfogadása iránti kérelem

2329. Elvi építési keretengedély iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § 
(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2330. Építési engedély iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2331. Használatbavételi engedély iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és 
a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § 
(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2332. Rendeltetés megváltoztatása iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és 
a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § 
(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2333. Megszüntetési engedély iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § 
(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2334. Fennmaradási engedély iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § 
(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
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2335. Autógáz töltőállomás elvi építési engedélye iránti kérelem
2336. Autógáz töltőállomás építési engedélye iránti kérelem
2337. Autógáz töltőállomás használatbavételi engedélye iránti kérelem
2338. Autógáz töltőállomás megszüntetési engedélye iránti kérelem
2339. Autógáz töltőállomás fennmaradási engedélye iránti kérelem
2340. Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem
2341. Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem
2342. Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem
2343. Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem
2344. Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem
2345. Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem
2346. Súlyok hitelesítése iránti kérelem
2347. Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem
2348. Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem
2349. Vízmérő hitelesítése iránti kérelem
2350. Gázmérő hitelesítése iránti kérelem
2351. Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem
2352. Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem
2353. Tartály hitelesítése iránti kérelem
2354. Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem
2355. Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem
2356. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem
2357. Kipufogógáz elemző hitelesítése iránti kérelem
2358. Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem
2359. Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem
2360. Áramváltó hitelesítése iránti kérelem
2361. Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem
2362. Gumiabroncs tömlőnyomás mérő hitelesítése iránti kérelem
2363. Sűrűségmérő eszköz hitelesítése iránti kérelem
2364. Mérőperemes földgázmérő rendszer hitelesítése iránti kérelem
2365. Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem
2366. Hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti kérelem
2367. Hadigondozással kapcsolatos ügyekben pénzellátás iránti kérelem
2368. Hadigondozotti igazolvány kiadása iránti kérelem
2369. Kártalanítási eljárás lefolytatására irányuló kérelem (a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel 

összefüggésben keletkezett kár tekintetében)
2370. Kártalanítás összegének megállapítására irányuló kérelem (a gazdasági és anyagi szolgáltatási 

kötelezettséggel összefüggésben keletkezett kár tekintetében)
2371. Hadkiegészítő parancsnokság sorozó szakfőorvosának kijelölése iránti kérelem
2372. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
2373. Vezetési jogosultság szüneteltetése
2374. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
2375. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
2376. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
2377. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása
2378. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása
2379. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás 

(helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban 
hozott döntés) esetén

2380. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása
2381. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar 

állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása
2382. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása
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2383. Állampolgársági eskü letételét követően az  okmányok átadása, megsemmisítése a  jogszabályban 
meghatározott esetekben

2384. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

A Kormány 2040/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vonatkozásában az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének 
megváltozásával kapcsolatos intézkedésekről

 1.  A Kormány felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alap kezelésével kapcsolatos létszám és költségvetési előirányzatok átadás-átvételéhez kapcsolódó 
megállapodásokat kössék meg, és ennek alapján készítsenek előterjesztést a Kormány részére,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: 2014. január 31.

b) a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  kutatás-fejlesztési és innovációs források összehangolása érdekében 
tegyen javaslatot a  kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs rendszer legfőbb irányító szervének 
intézményi modelljére.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2041/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Fiatal Szakemberek Európa Bajnoksága (EuroSkills) 2018. évi rendezési jogának elnyerése esetén 
szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a  Fiatal Szakemberek Európa Bajnoksága (a  továbbiakban: 

EuroSkills) 2018.  évi budapesti megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó pályázatát, és annak sikeressége 
esetén vállalja, hogy az  EuroSkills 2018.  évi budapesti megrendezéséhez és lebonyolításához a  szükséges állami 
támogatást biztosítja;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara sikeres pályázata esetén a 2018. évi EuroSkills budapesti megrendezéséhez 
és lebonyolításához szükséges állami támogatást a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap adott évi költségvetésében 
rendelkezésre álljon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2014–2018. évi költségvetési tervezése során

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara sikeres pályázata esetén 
készítsen előterjesztést a  2018.  évi EuroSkills budapesti megrendezésével összefüggő további szükséges 
intézkedésekről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: a pályázat elnyerését követő 60 nap

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő 
átvételével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy 2014. január 1-jével a jelenleg a megyei kormányhivatalok járási állat-egészségügyi hivatalaihoz 

delegált falugazdász-hálózat által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint az  ahhoz tartozó, összesen 467  fős 
falugazdász-hálózat a  megyei kormányhivataloktól a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamarához (a továbbiakban: NAK) kerüljön;

 2. felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtásához szükséges ágazati jogalkotási 
feladatok elvégzéséről gondoskodjon;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
határidő: 2013. december 31.

 3. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében a  NAK és a  megyei kormányhivatalok külön 
megállapodásban rendelkezzenek az  átadással kapcsolatos részletkérdésekről, különösen az  átvett feladatokhoz 
tartozó létszám, ingó- és ingatlan-eszközállomány tekintetében;

Felelős: a megyei kormányhivatalok tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter
határidő: 2013. december 31.

 4. egyetért azzal, hogy az  átvételre kerülő falugazdászok ideiglenes elhelyezésében a  megyei kormányhivatalok 
segítséget nyújtsanak a  NAK részére, illetve az  önkormányzati tulajdonban lévő irodákat használó falugazdászok 
ideiglenes elhelyezésének biztosítása érdekében a  kormánymegbízottak közreműködjenek a  települési 
önkormányzatokkal történő tárgyalások során;

Felelős: a megyei kormányhivatalok tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter
határidő: azonnal

 5. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a  vidékfejlesztési minisztert, hogy készítsen 
előterjesztést a  falugazdász létszám átadásával összefüggő, 1652,46 millió Ft átcsoportosításáról a  Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium fejezettől a NAK közfeladat ellátásának támogatását szolgáló költségvetési előirányzat 
javára.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter 
vidékfejlesztési miniszter

határidő: 2014. január 15.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2043/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Horizont 2020 programhoz kapcsolódó, az AAL és EUROSTARS2 programokban való magyar részvételről

A Kormány
 1. felkéri a  nemzetgazdasági minisztert, hogy hazánk AAL és EUROSTARS2 programokhoz történő csatlakozási 

szándékáról tájékoztassa az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságát,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

 2. felkéri a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az AAL és EUROSTARS2 programokban 
való hazai részvétel pénzügyi feltételeinek megteremtése érdekében a 2014–2020 közötti időszakra az EUROSTARS2 
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program esetében évi 1 millió euró, míg az  AAL program esetében évi 750 ezer euró összegű forrást biztosítson 
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
határidő: folyamatos

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 151/2013. (XII. 30.) ME határozata
a Magyar–Egyesült Arab Emírségeki Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati 
elnökének kinevezéséről

 1.  A  kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)  
Korm. határozat 3. a)  pontja szerinti jogkörömben eljárva a  nemzetgazdasági miniszter és a  külügyminiszter 
együttes előterjesztése alapján

szijjártó pétert

– a Magyar–Egyesült Arab Emírségeki Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnökévé kinevezem.

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

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 152/2013. (XII. 30.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter, a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és Egyesült 

Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás bemutatott 
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 3. felhívom a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét 
a megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  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.


	2013. évi CCLII. törvény
	egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról*

	A Kormány 514/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti második közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás kihirdetéséről

	A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a kormányablakokról

	A Kormány 516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

	A Kormány 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 523/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

	A Kormány 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a

	A Kormány 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról

	A Kormány 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelete
	a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelete
	az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelete
	a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről

	A nemzetgazdasági miniszter 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelete
	a pénzügyi ágazati szabályozott szakmákról, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 71/2013. (XII. 30.) NGM rendelete
	a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti

	A Kormány 2036/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 2037/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
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