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Törvények

2014. évi XXXIX. törvény
egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról*
1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
1. §		
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § (1) E törvényt és az e törvény végrehajtására kiadott rendeletet kell alkalmazni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem
minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi személy vagy külföldi természetes személy által történő
megszerzésére, ide nem értve az öröklés esetét.
(2) A külföldi jogi személy vagy a külföldi természetes személy az (1) bekezdés szerinti ingatlant az ingatlan fekvése
szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyével szerezheti meg.
(3) Diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek
ingatlanszerzéséhez az engedélyt az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
nemzetközi szerződés vagy viszonosság fennállása alapján adja meg. A nemzetközi szerződésről, illetve
a viszonosság fennállásáról a külpolitikáért felelős miniszter nyilatkozatát be kell szerezni.
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal (2) és (3) bekezdés szerinti határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.”
2. §		
Az Lt. 91/A. §-a a következő 24. és 25. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„24. Külföldi jogi személy: az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, valamint nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban székhellyel nem
rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
25. Külföldi természetes személy: az Európai Unió tagállama, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam, valamint nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgárának nem
minősülő természetes személy.”
3. §		
Az Lt. 93. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„93. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő
ingatlanokra vonatkozóan a külföldi jogi vagy természetes személy tulajdonszerzésével kapcsolatos szabályokat
rendeletben állapítsa meg.”

2. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása
4. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Exim tv.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Eximbank a 2. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységeket export- és importügyletekre, beszállítói
ügyletekre, exportcélú befektetésekre, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet nemzetközi versenyképességet
javító befektetéseire, beruházásaira, forgóeszközigényeire, nemzetközi segélyügyletekre, a magyar befektetők
külföldi befektetéseire, továbbá külföldiek magyarországi beruházásaira vonatkozóan jogosult végezni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az Exim tv. 1. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) E törvény alkalmazásában:
1. beszállítói ügylet: a magyar árukat és szolgáltatásokat exportáló devizabelföldi gazdálkodó szervezet és más
devizabelföldi gazdálkodó szervezet között létrejött olyan szerződés, amelynek tárgya az exportáló devizabelföldi
gazdálkodó szervezet által devizakülföldivel kötött, magyar áruk vagy szolgáltatások exportjára irányuló
szerződésbe foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás. Idegenforgalmi és
egészségügyi ágazatba sorolt belföldi gazdálkodó szervezet esetében a devizakülföldivel kötött belföldön teljesített
szolgáltatásnyújtás is figyelembe vehető exportra irányuló szolgáltatásnyújtásként;
2. exportcélú befektetés: devizabelföldi gazdálkodó szervezet export árualap létrehozását vagy szolgáltatásexportot
elősegítő befektetése vagy lízingszerződése, amelynek eredményeként befektetés esetén a befektetést megvalósító
gazdálkodó szervezetnél vagy az ezen gazdálkodó szervezettel üzleti kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetnél,
lízingszerződés esetén pedig a lízingbevevő gazdálkodó szervezetnél kimutatható az exportárbevétel növekedése;
3. 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. nemzetközi fejlesztési együttműködés: az OECD DAC besorolás szerint hivatalos fejlesztési támogatásra
(ODA) jogosult fejlődő országok gazdasági és társadalmi fejlődésének előmozdítására irányuló, a donor- és
a kedvezményezett ország közötti partneri viszonyon alapuló tevékenység, amelynek keretében a donor ország
hivatalos szervein, ügynökségein keresztül kedvezményes hiteleket vagy vissza nem térítendő támogatást nyújt
a kedvezményezett országnak, illetve a kedvezményezett ország erre jogosult gazdálkodó szervezeteinek, illetve
intézményeinek;
5. nemzetközi versenyképességet javító befektetés: a devizabelföldi gazdálkodó szervezet olyan belföldi működő tőke
befektetése, amelynek eredményeként a befektetést megvalósító gazdálkodó szervezetnél vagy az ezen gazdálkodó
szervezettel üzleti kapcsolatban álló, a befektetéssel érintett belföldi gazdálkodó szervezetnél a Gazdasági
Fejlesztési és Együttműködési Szervezet által alkalmazott módszertan szerint számszerűsíthető előny mutatható ki
vagy ami a befektetéssel érintett gazdálkodó szervezet nemzetközi piacra lépését segíti elő;
6. nemzetközi versenyképességet javító beruházás: devizabelföldi gazdálkodó szervezet belföldön megvalósuló
beruházása, amelynek eredményeként a beruházást megvalósító vagy az azt üzembe helyező devizabelföldi
gazdálkodó szervezetnél a Gazdasági Fejlesztési és Együttműködési Szervezet által alkalmazott módszertan
szerint számszerűsíthető előny mutatható ki, vagy amely a beruházást megvalósító vagy az azt üzembe helyező
devizabelföldi gazdálkodó szervezet nemzetközi piacra lépését segíti elő;
7. nemzetközi versenyképességet javító forgóeszközigény: devizabelföldi gazdálkodó szervezet versenyképes
termeléséhez vagy szolgáltatásnyújtásához szükséges erőforrások, árukészletek vagy szolgáltatások
finanszírozásához szükséges, vagy nemzetközi versenyképességet javító beruházásához kapcsolódó forgóeszköznövekményhez köthető likvid források iránti igény, amely kielégítésével a Gazdasági Fejlesztési és Együttműködési
Szervezet által alkalmazott módszertan szerint a gazdálkodó szervezetnél számszerűsíthető előny mutatható ki,
vagy amely igény kielégítése a gazdálkodó szervezet nemzetközi piacra lépését segíti elő.”
5. §		
Az Exim tv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Eximbank a magyar áruk és szolgáltatások exportjához, a beszállítói ügyletekhez, az exportcélú
befektetésekhez, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet nemzetközi versenyképességet javító befektetéseihez,
beruházásaihoz, forgóeszközigényeihez, a nemzetközi segélyügyletekhez, a magyar befektetők külföldi
befektetéseihez, valamint az importhoz, továbbá Magyarországon megvalósuló külföldi beruházásokhoz és azok
érdekében létrejött jogviszonyokhoz kapcsolódó alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő pénzügyi
szolgáltatási tevékenységet és befektetési szolgáltatási tevékenységet végzi:
a) hitel és pénzkölcsön nyújtása;
b) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;
c) valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet –, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy
bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;
d) a Bszt. 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott tevékenység a Bszt. 6. §-ában meghatározott pénzügyi
eszköz tekintetében;
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e) hitelreferencia-szolgáltatás;
f ) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;
g) kizárólag tevékenységéhez szükséges forrásszerzés céljából:
ga) betétek gyűjtése bankközi piacon bel- és külföldi, a Bszt. 48. § (1) bekezdése szerinti szakmai ügyféltől és
a Mehib Rt.-től,
gb) kötvények kibocsátása;
h) követelésvásárlás.”
6. §		
Az Exim tv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagja, valamint a vezérigazgató párt nevében vagy érdekében nyilvános
közszerepléssel járó tevékenységet nem folytathat.”
7. §

(1) Az Exim tv. 18. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hpt. 137. §-ától és 155. §-ától, valamint a Bit. 83. és 91. §-ától eltérően az Eximbank vagy a Mehib Rt. vezető állású
személyének választható meg vagy nevezhető ki az a személy, aki)
„b) rendelkezik legalább tizenkét hónap – banki, biztosítási területen vagy a vállalati gazdálkodás vagy
a közigazgatás pénzügyi vagy gazdasági területén szerzett – vezetői gyakorlattal,”
(2) Az Exim tv. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés c) pontjától eltérően a miniszter a (3) bekezdésben meghatározott szakirányú végzettségtől
eltérő felsőfokú végzettséggel rendelkező személyt is kinevezhet vezető állású személynek, ha a vezető állásra
jelölt személy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott területeken szerzett, legalább tizennyolc hónap vezetői
gyakorlattal rendelkezik.”

8. §		
Az Exim tv. „Titoktartás” alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) Az Eximbank és a Mehib Rt. jogosult a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) 16. § (6a)–(6e) bekezdésében meghatározottak szerint, a Vtv. 16. § (6a) bekezdésében
meghatározott célból megismerni az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi
forgalomban történő kiviteli tevékenység folytatására jogosult
a) egyéni vállalkozó nevét, lakcímét, levelezési címét, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adóazonosító jelét,
b) jogi személy elnevezését, székhelyét, levelezési címét, cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét, adóazonosító
számát, valamint
c) az a) és b) pontban meghatározott alanyi kör tekintetében a vámhatósági nyilvántartásban szereplő, az export
értékére vonatkozó összesített adatokat.
(2) Az Eximbank és a Mehib Rt. az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – a (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a megismeréstől számított 5 évig jogosult kezelni.
(3) Az Eximbank és a Mehib Rt. a Vtv. 16. § (6e) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul
törli a Vtv. 16. § (6e) bekezdése szerinti nyilatkozatot tevő, az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő
jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli tevékenység folytatására jogosult adatait.”

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
9. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) a következő
29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § E törvénynek az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv.) módosított 22. § (3) bekezdését a mozgóképszakmai hatósághoz 2014. június 25-ét
követően benyújtott kérelemre induló, azon filmalkotások támogatására való jogosultság megállapítására
irányuló eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekre vonatkozóan a Módtv. hatálybalépését követően támogatási
igazolás kiadására irányuló kérelmet nyújtanak be, kivéve a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal
támogatási szerződést kötött filmalkotásokra vonatkozó támogatásra jogosultság megállapítására irányuló
eljárásokat.”
10. §		
A Tao. tv. 22. § (3) bekezdésében a „20 százalékát” szövegrész helyébe a „25 százalékát” szöveg lép.
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4. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása
11. §		
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 68. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a területi kamara szabályzata elektronikus benyújtásról rendelkezik, a számviteli beszámoló elektronikus
okiratként történő elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetően
a számvitelről szóló törvényben előírt rendelkezésektől való eltérésre.
(10) Ha az ügyvédi iroda a beszámolóról – külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt – papír alapú okirat
alapján határozott és a beszámolót a területi kamara szabályzatának megfelelően elektronikus úton küldi meg
a területi kamarának, akkor a benyújtó személy a benyújtással egyben igazolja, hogy az ezt követően elektronikus
úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben a benyújtó a papír alapú
beszámoló egy eredeti példányát – annak elfogadásától számított tíz évig – megőrzi, és ha a megküldött beszámoló
szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a területi kamara felhívására bemutatni.
(11) A beszámolóhoz mellékelni kell az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, valamint kötelező
könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést is.”
12. §		
Az Üt. 116. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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.
A területi kamara a honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolókat haladéktalanul és ingyenesen
megismerhetővé teszi és biztosítja, hogy azok a honlapon az ügyvédi iroda nevének megadásával, keresőprogram
segítségével is megismerhetőek legyenek. A beszámolót, illetve annak elektronikus másolatát a területi kamara
őrzi. A beszámolót úgy kell megőrizni, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, folyamatosan biztosított
legyen az ahhoz való hozzáférés, valamint az elektronikus okirat értelmezhetősége (olvashatósága). Az elektronikus
okiratot védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is. A területi kamara
a számviteli beszámoló megküldésének és közzétételének szabályait szabályzatban határozza meg.”
13. §		
Az Üt.
a)
68. § (8) bekezdésében az „a közzététele céljából megküldeni” szövegrész helyébe az „annak közzététele
céljából a területi kamara szabályzatában meghatározott módon az adott üzleti év mérlegfordulónapját
követő ötödik hónap utolsó napjáig megküldeni” szöveg,
b)
130/B. § (2) bekezdésében a „2014. december 31-ét” szövegrész helyébe a „2015. április 30-át” szöveg,
c)
130/B. § (3) bekezdésében a „2015. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2015. május 1-jén” szöveg,
a „2015. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2015. december 31-ig” szöveg
lép.

5. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása
14. §		
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 4. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az MFB Zrt.
a) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap által
kibocsátott befektetési jegyet, és
b) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű kockázati tőkealap-kezelő által kezelt kockázati tőkealap
által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet
kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan, közvetlenül vagy közvetetten szerezhet, ha a befektetés
megtérülése az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan vállalt garancia (tőke-, illetve
hozamgarancia) vagy az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan tett ígéret (tőke-, illetve
hozamvédelem) alapján kellően biztosított.”
15. §		
Az MFB tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az MFB Zrt. a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében
a) kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet, és
b) zártkörű és zártvégű értékpapír-befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet
szerezhet.
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(2) Az MFB Zrt. által egy befektetési alapba vagy kockázati tőkealapba befektetett tőke összege nem haladhatja meg
az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének húsz százalékát.
(3) Az MFB Zrt. által befektetési alapokba, illetve kockázati tőkealapokba befektetett tőke összege nem haladhatja
meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjét.”
16. §		
Az MFB tv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § E törvény alkalmazásában
1. fejlesztési tőkefinanszírozás: az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedésszerzése korlátolt felelősségű
társaságban vagy részvénytársaságban (a továbbiakban: céltársaság) azzal, hogy a fejlesztési tőkefinanszírozás
jogcímén juttatott forrásból kizárólag
a) beruházás,
b) immateriális javak beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása,
c) tárgyi eszközök és immateriális javak korszerűsítése,
d) beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközigény,
e) a kutatás-fejlesztés-innováció keretében, az Európai Unió vonatkozó szabályozása szerinti tevékenység
finanszírozható, valamint
f ) a céltársaságnak cégalapítás vagy tőkeemelés végrehajtása útján korlátolt felelősségű társaságban vagy
részvénytársaságban történő közvetlen részesedésszerzése finanszírozható, ha az a)–e) pontban foglaltakat
közvetlenül a céltársaság részesedésszerzésével érintett korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság
valósítja meg;
2. 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,
az egyéni vállalkozó, továbbá a jogszabállyal létrehozott, gazdasági tevékenységet is folytató jogi személy.”
17. §		
Az MFB tv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
18. §		
Az MFB tv. 20. §-ában az „A Kormány felhatalmazást kap arra,” szövegrész helyébe a „Felhatalmazást kap a Kormány,”
szöveg lép.
19. §		
Hatályát veszti az MFB tv. 7. § (2) bekezdése és 22. §-a.

6. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása
20. §

(1) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 16. §-a a következő
(6a)–(6e) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság az áruk,
szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli tevékenység
folytatására jogosultnak az általa igénybe vehető szolgáltatásokról történő tájékoztatása céljából adatot igényelhet
a vámhatóságtól.
(6b) A (6a) bekezdés szerinti adatigénylés a következő adatokra terjedhet ki:
a) az egyes harmadik országok vonatkozásában a vámpolitikai, kereskedelempolitikai elemzési célokból összesített adatok;
b) az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli
tevékenység folytatására jogosult egyéni vállalkozó neve, lakcíme, levelezési címe, egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma, adóazonosító jele;
c) az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli
tevékenység folytatására jogosult jogi személy elnevezése, székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, statisztikai
számjele, adóazonosító száma.
(6c) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli
tevékenység folytatására jogosult a vámhatósághoz intézett, írásban vagy elektronikus úton tett nyilatkozatban
megtilthatja a (6b) bekezdésben meghatározott adatainak a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és
a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság részére történő továbbítását.
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(6d) Az adatigénylés teljesítésének a (6c) bekezdés szerinti megtiltása esetén a vámhatóság a (6a) bekezdés szerinti
adatigénylés teljesítését megtagadja.
(6e) Ha az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli
tevékenység folytatására jogosult a (6a) bekezdés szerinti adatigénylés teljesítését követően tiltja meg
a (6b) bekezdés szerinti adatainak a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaság részére történő továbbítását, a vámhatóság a nyilatkozat megtételét követő, további adatigénylés
teljesítését megtagadja, és értesíti a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságot és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaságot az adattovábbítás megtiltásáról.”
(2) A Vtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/B. §-sal egészül ki:
„78/B. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság első
alkalommal az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény hatálybalépését követő
31. napon igényelhet adatot a 16. § (6a) bekezdése szerint a vámhatóságtól.”

7. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
21. §		
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A rádiótávközlési és rádióspektrum-politika érvényesítése érdekében a Hatóság, mint frekvenciagazdálkodó
hatóság polgári és nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontokat összehangolva műszaki tervet készít
a szabályozás előkészítése érdekében:
a) a frekvenciasávok újrafelosztására, illetve átrendezésére;
b) a frekvenciák kiosztására (csatornakiosztási tervek);
c) az egyes rádióalkalmazásokra vonatkozó használati feltételekre;
d) a frekvenciahasználat feltételeire.”
22. §		
Az Eht. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgári célú frekvenciák használatára vonatkozó frekvenciakijelölést és rádióengedélyt, valamint
versenyeztetési eljárás esetén frekvenciahasználati jogosultságot, továbbá a nem polgári célú frekvenciák
használatára vonatkozó frekvenciakijelölést, illetve rádióengedélyt a Hivatal adja ki.”
23. §		
Az Eht.
a)
11. § (3) bekezdésében a „frekvenciagazdálkodó hatóságok kötelesek” szövegrész helyébe a „Hivatal köteles”
szöveg, a „jogosultak” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg,
b)
11. § (4) bekezdésében a „frekvenciagazdálkodó hatóságok rádiómérő és rádió-zavarelhárító szolgálatot
tartanak fenn” szövegrész helyébe a „Hivatal rádiómérő és rádió-zavarelhárító szolgálatot tart fenn” szöveg, és
c)
155. § (5) bekezdésében a „frekvenciagazdálkodó hatóságok” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.
24. §		
Hatályát veszti az Eht.
a)
23. §-ában a „ , figyelemmel a 44. § (8) bekezdésére” szövegrész,
b)
44. § (8) bekezdése.

8. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
25. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„5. magyar filmelőállító: magyarországi székhellyel rendelkező filmelőállító, amelynek tevékenységi körei között
szerepel a filmelőállítás, filmgyártás;”
(2) Az Mktv. 2. § 20b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„20b. magyar filmgyártó vállalkozás: a mozgóképszakmai hatóság által nyilvántartásába vett, magyarországi
székhellyel rendelkező filmgyártó vállalkozás;”
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26. §

(1) Az Mktv. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a nemzetközi koprodukciós filmalkotásban a magyar filmelőállító mellett legalább egy EGT-állambeli
filmelőállító is részt vesz, az e törvény szerinti támogatás mértéke a magyar hozzájárulás arányának 60%-áig
terjedhet.”
(2) Az Mktv. 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az e törvény szerinti támogatás mértéke magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének,
nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet
olyan nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén, amelyben a magyar mellett legalább egy, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottságának listáján felsorolt valamely állambeli
filmelőállító is részt vesz.”

27. §		
Az Mktv. 31/D. § (7) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A közvetett támogatás forrását biztosító szervezet az MNF-fel kötött megállapodás alapján a közvetett támogatás
forrását a letéti számlára utalja. A letéti számlára a tárgyévben befizetett összeg a Tao. tv. 22. § (8) bekezdés a) pontja
szerinti kiegészítő támogatás nélkül]
„c) a 2015. évben a 12 000,0 millió forintot”
(nem haladhatja meg.)
28. §		
Az Mktv. 13. § (2) és (3) bekezdésében a „90%-áig” szövegrész helyébe a „100%-áig” szöveg lép.

9. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
29. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 28. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély megszerzésére jogosult továbbá az a belföldi szakosított
hitelintézet tulajdonában álló belföldön bejegyzett gazdasági társaság, amely megfelel a földgázellátásról szóló
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.”
30. §

(1) A GET. 103. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)
„f ) az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban: hazai
termelésű földgáz) ára az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók, valamint а 141/C. §
(2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához
szükséges – miniszteri rendeletben meghatározott – mennyiség mértékéig,”
(2) А GET. 103. § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:
„(3) Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő 105. § (1) bekezdése szerinti díjakat а Hivatal elnöke
rendeletben állapítja meg. А földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz árát а felek megállapodása
vagy а földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített
földgáz árát, а vételre felajánlott földgázforrás árát, mennyiségét, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében
földgázt vételező felhasználók, illetve а 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig а hazai termelésű földgáz árát,
valamint a 141/C. § (5) bekezdése szerinti árat és mennyiséget а miniszter rendeletben állapítja meg.”

31. §

(1) A GET. 107/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyetemes szolgáltatási, valamint a 141/C. § alapján történő felajánlási célra termelt hazai termelésű földgáz
hatósági árát úgy kell megállapítani, hogy az biztosítsa az egyetemes szolgáltatók által ellátott felhasználók és
a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók
költséghatékony ellátását.”
(2) A GET. 107/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti árat, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók
és a 141/C. § alapján felajánlott földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgázmennyiséget a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.”
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32. §		
A GET. a következő 114/A. §-sal egészül ki:
„114/A. § (1) Az engedély kiadásának feltétele, hogy a 114. § (6) bekezdésében és a 117. § (1)–(5) bekezdésében
meghatározott előírásoknak – az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges további
feltételek mellett – a kérelmező megfeleljen.
(2) A Hivatal, ha a kérelmező az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges további
feltételek mellett hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a 114. § (6) bekezdésében
és a 117. § (1)–(5) bekezdésében meghatározott előírásoknak történő megfelelés érdekében kezdeményezett
cégbírósági vagy egyéb, ehhez szükséges eljárás folyamatban van, elvi engedélyt ad ki.
(3) Az elvi engedély az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek végzésére nem jogosít. Az elvi engedéllyel
a Hivatal arra kötelezi magát, hogy ha a kérelmező a 114. § (6) bekezdésében és a 117. § (1)–(5) bekezdésében
foglaltak teljesítését igazoló dokumentumot a Hivatal számára az elvi engedély kézhezvételétől számított 90 napon
belül benyújtja, a kérelemben megjelölt tevékenység végzésére jogosító engedélyt a benyújtástól számított
2 munkanapon belül a kérelmező számára megadja.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott elvi engedély kizárólag korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély iránti
kérelem alapján indult eljárásban adható ki.”
33. §		
A GET. 133. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat, áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit,
a nagycsaládosokat megillető kedvezményre vonatkozó szabályokat, az egyetemes szolgáltatók és
a földgázkereskedők részére vételre felajánlott földgázforrás árát, a 141–141/A. § és a 141/C. § szerinti szerződések
tekintetében felajánlás keretében értékesített mennyiséget a földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó
mennyiség szerinti bontásban; az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók és a 141/C. § (2) bekezdése
szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges
(felhasználási és tárolási célú) hazai termelésű földgáz mennyiségét, az egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók és a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgáz árát, az igénybevételre
jogosultak vagy e törvény szerint kötelezettek körét, valamint a 141/A–141/C. §-ban foglaltak megsértése esetén
az e rendelkezésekben meghatározott engedélyesekkel szemben alkalmazandó jogkövetkezmények körét, valamint
a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás mértékét,”
34. §		
A GET 141/B. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiség a rendelet szerinti felek közötti szerződésekben
meghatározott teljes éves egyetemes szolgáltatási célra, valamint a 141/C. § (2) bekezdés szerinti földgázkereskedő
által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása céljára értékesített mennyiséget csökkenti.
Ebben az esetben a szerződésben megállapított földgázmennyiségnél kevesebb földgáz átvételének esetére
a szerződés szerint meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.”
35. §

(1) A GET. 141/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő köteles a szerződéssel le
nem kötött, (4) bekezdésben meghatározott mennyiségű földgázforrásait az egyes törvényeknek a költségvetési
tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról
szóló 2014. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Mód. 5. törvény) hatálybalépését követő első munkanapon
5 munkanapig tartó ajánlati kötöttség mellett a (2) bekezdés szerinti földgázkereskedőnek a nem egyetemes
szolgáltatás keretében vételező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére történő értékesítés céljából
a Mód. 5. törvény hatálybalépését követő 7. munkanap és 2015. június 30. közötti időszakra felajánlani.”
(2) A GET. 141/C. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
,,(4) Az ajánlat az egyetemes szolgáltatásra jogosult azon felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiség
mértékéig terjed, amelyeket а földgázkereskedő а (2) bekezdés a)–b) pontja szerint, а (3) bekezdésre figyelemmel
lát el. А földgázmennyiség mértékéről а földgázkereskedő az ajánlattételt megelőzően nyilatkozik. Az ajánlati
ár a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelet szerint
meghatározott egyetemes szolgáltatási árelemeket tartalmazza a nagykereskedői árrés, a szállítási és tárolási
díj, a mobilgáz-finanszírozási költség, az elosztási díj és az egyetemes szolgáltatási árrés nélkül, figyelembe véve
а 141/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti szerződés alapján átvett földgáz árát.
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(5) Az ajánlat elfogadása esetén а szerződés kötelező tartalmi elemei, így különösen az ár és а mennyiség
а Felajánlási rendelet mindenkori tartalmának megfelelően kerülnek meghatározásra.
(6) А felek kötelesek megállapodni a szerződés egyéb, az ellátás biztonsága szempontjából elengedhetetlen
rendelkezéseiben, és kötelesek а szerződést а 141. § (7) bekezdése szerinti ellátás típusú szerződésként megkötni.”
36. §		
A GET. 141/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„141/E. § Ha az egyetemes szolgáltató, illetve a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő a 141–141/C. §
hatályán kívül eső szerződésben foglalt földgázmennyiséggel látja el a felhasználókat, az árelőkészítés során
a Hivatal az e szerződésben foglalt árat, de legfeljebb a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak
képzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti elismert fajlagos földgáz árat veszi figyelembe.”

10. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény módosítása
37. §		
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
II. Fejezete a következő 12/D. §-sal egészül ki:
„12/D. § (1) Ha a magánszemély olyan jövedelmet szerzett, amelyre a 2013. december 31-ét megelőzően
hatályos 10. §-ban meghatározott adómértéket (a továbbiakban: 98 százalékos adómérték) kellett alkalmazni,
a magánszemély az állami adóhatósághoz intézett kérelmében az adó megállapításához való jog elévülési idején
belül kezdeményezheti – akkor is, ha a kérelem ellenőrzéssel lezárt időszakot érint –, hogy az állami adóhatóság
a kötelezettséget törölje.
(2) Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem
után a 98 százalékos adómértékkel megállapított különadó-kötelezettség és az ahhoz kapcsolódóan megállapított
jogkövetkezmény helyett – a kötelezettség eredeti esedékessége napjára vonatkozó hatállyal – az adószámlán
átalányközteher-kötelezettséget állapít meg. Az átalányközteher-kötelezettség a különadó alapja vagy annak
arányos részei után a (3) vagy a (4) bekezdés, vagy a (3) és a (4) bekezdés szerinti mérték alkalmazásával
meghatározott összeg. A különadó-kötelezettséget és az átalányközteher-kötelezettséget az adóhatóság
ugyanazon az adószámlán tartja nyilván.
(3) Ha a 98 százalékos adómértékkel a különadót
a) a 2010. adóévre kellett megállapítani, 40 százalék,
b) a 2011. adóévre kellett megállapítani, 15 százalék,
c) a 2012. adóévre kellett megállapítani, 20 százalék,
d) a 2013. adóévre kellett megállapítani, 25 százalék
az átalányközteher mértéke, feltéve, hogy a magánszemély kizárólag jogszabály rendelkezése alapján,
a jogszabályban meghatározott legkisebb mértéket meg nem haladó értékben szerzett (a továbbiakban
az e feltételeknek megfelelő bevétel: jogszabály alapján megszerzettnek minősülő bevétel) a 9. § (2) bekezdése
szerinti adóalapba tartozó bevételt.
(4) Ha a magánszemély kizárólag olyan, a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó bevételt szerzett, amely
nem minősül jogszabály alapján megszerzett bevételnek (így különösen a külön szerződés alapján megszerzett
bevétel), az átalányközteher mértéke – a (3) bekezdés rendelkezésétől eltérően – 75 százalék (a továbbiakban:
átalányközteher magasabb mértéke). Ha a magánszemély a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó
bevételt úgy szerezte, hogy annak volt jogszabály alapján megszerzettnek minősülő és annak nem minősülő
része is, az átalányközteher magasabb mértékét a különadó-alap olyan hányadára kell alkalmazni, amilyen arányt
a jogszabály alapján megszerzettnek nem minősülő rész a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapban képviselt, míg
az adóalap fennmaradó részére a (3) bekezdés szerinti átalányközteher-kötelezettség mértéket kell alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelmében a magánszemély nyilatkozik arról, hogy mely jogviszonyára tekintettel
vált jogosulttá a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tarozó bevételre, feltüntetve a bevételt juttató kifizető
elnevezését, székhelyét, adószámát. A kérelemben a magánszemély nyilatkozik arról is a 98 százalékos
adómértékkel megállapított különadó-fizetési kötelezettségével összefüggésben, hogy az (1) bekezdés szerinti
kérelem benyújtásának időpontjában van-e folyamatban bármilyen, hazai vagy nemzetközi jogorvoslati eljárás,
vagy lezárult-e már ilyen eljárás, valamint arról, hogy ennek eredményeként bármilyen kártérítés kifizetésére
jogosulttá vált-e. A magánszemély kérelmében feltünteti azoknak a – 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó –
bevételeinek az összegét, amelyek nem minősülnek jogszabály alapján megszerzettnek.
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(6) Az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti törlésről és a (2) bekezdés szerinti átalányközteher-megállapításról
a kérelem kézhezvételét, de legkorábban az e § hatálybalépését követő 120 napon belül határozattal dönt.
Az adóhatóság a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tarozó bevételre vonatkozó és a jogviszony megszüntetésével
kapcsolatos adatok beszerzése érdekében a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tarozó bevételt juttató
munkáltatót (megszűnte esetén annak jogutódját) adatszolgáltatásra szólíthatja fel.
(7) A magánszemély a módosuló kötelezettségével kapcsolatban külön késedelmi kamatra nem jogosult.
A magánszemély (1) bekezdés szerinti kérelme nem érinti a 2013. december 31-ét megelőzően hatályos rendelkezés
szerint 98 százalékos mértékkel adóztatható jövedelemmel összefüggő, kifizetőt terhelő adókötelezettséget.
A kérelem nem érinti továbbá a magánszemély 11. § (3) bekezdés c) pontja szerinti jogosultságait.
(8) Az elhunyt magánszemély bármely örököse kezdeményezheti a 98 százalékos adómértékkel megállapított
kötelezettség törlését. Az adóhatóság a soron kívüli adómegállapítás szabályai szerint jár el, az örököst (örökösöket)
megillető összeg megállapítása során az átalányközteher-kötelezettséget érvényesíti.
(9) E § nem alkalmazható, ha a magánszemély hazai vagy nemzetközi jogorvoslati fórum döntése alapján
kártérítésre jogosulttá vált. Amennyiben a jogorvoslat folyamatban van, az adóhatóság az e § szerinti eljárást
csak abban az esetben indítja meg, ha a magánszemély a kérelmében nyilatkozik arról, hogy a jogorvoslati
kezdeményezést visszavonta, és az ezt igazoló iratokat a kérelemhez csatolja.
(10) Az e §-ban foglalt rendelkezéseket a hatálybalépésekor folyamatban lévő adóigazgatási eljárásokban is
alkalmazni kell. Amennyiben az adóhatóság a 2014. február 26-át követően az állami adóhatósághoz benyújtott,
a 98 százalékos adómértékkel megállapított adó helyesbítését tartalmazó önellenőrzéssel, az önellenőrzés
tárgyában hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben az e § hatálybalépését
megelőzően elutasító határozatot hozott, a határozatot e § hatálybalépése napjával visszavontnak kell tekinteni és
az eljárást az e § rendelkezései szerint kell lefolytatni.
(11) Amennyiben a magánszemély a 98 százalékos adómértékkel megállapított adókötelezettségét
az adóbevallásban e § hatálybalépését megelőzően már csökkentette, illetve a különbözetet visszaigényelte (ide
nem értve azt az esetet, ha a visszaigénylésre azért került sor, mert nem állt fenn különadó-fizetési kötelezettség),
az adóhatóság ellenőrzés keretében hivatalból állapítja meg az átalányközteher-kötelezettséget, akkor is, ha
az érintett bevallás vonatkozásában korábban már ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező vizsgálatot végzett.
(12) E § hatálybalépését követően a 98 százalékos adómértékkel megállapított kötelezettség utólagos
csökkentésére kizárólag e § rendelkezései alkalmazhatók.”

11. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
38. §		
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 16. §
(2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatók tekintetében érvényesülő, a társadalom
számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események listáját – nyilvános meghallgatást követően – a Médiatanács
állítja össze. A listán szereplő események tekintetében a Médiatanács meghatározza azt is, hogy az adott esemény
teljes vagy részleges élő közvetítésben kerüljön műsorra, vagy amennyiben ez objektív közérdekű okokból
szükséges, teljes vagy részleges későbbi közvetítésre kerüljön sor.
(3) A (2) bekezdés szerinti lista összeállításakor figyelembe kell venni azt, hogy a kiemelten nagy jelentőséggel bíró
eseménynek minősített esemény olyan legyen, amely
a) széles körben, nem csupán az adott sport, illetve tevékenység szokásos közönségében vált ki érdeklődést vagy
általánosan elismert egyedi kulturális jelentőséggel bír a lakosság számára, így különösen a kulturális önazonosság
erősítésében, és
b) egy nemzetközi jelentőségű verseny vagy bajnokság keretében Magyarország versenyzőjének vagy csapatának
részvételével zajlik vagy hagyományosan előfizetési díj megfizetése nélkül hozzáférhető, nagy nézettséggel
rendelkező televíziós közvetítésen keresztül figyelemmel kísérhető.
(4) A Médiatanács a (2) bekezdés szerinti lista tervezetét részletes indokolással jóváhagyás céljából megküldi
az Európai Bizottságnak. A (2) bekezdés szerinti lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel napjával
hatályos. A (2) bekezdés szerinti lista összeállítása és elfogadása nem minősül a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti hatósági eljárásnak, illetve hatósági
ügynek.
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(5) A (3) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével a Médiatanács megfelelően módosíthatja
a (2) bekezdés szerinti listát. A módosított lista tekintetében a (4) bekezdésben foglaltakat megfelelően kell
alkalmazni.
(6) A (2) bekezdés alapján összeállított első lista hatálybalépése, illetve későbbi módosításának hatálybalépése előtt
jogszerűen szerzett kizárólagos jogokra az (1) bekezdés és a 18. § (1) bekezdés nem alkalmazható.”
39. §		
Az Mttv. 41. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben a kiadó nyomtatott sajtótermékét a nyomtatott sajtótermékkel teljes mértékben megegyező
tartalmú digitális másolatként teszi interneten elérhetővé, az internetes tartalmat a nyomtatott sajtótermék
másolatának kell tekinteni, és azt külön internetes sajtótermékként nem kell bejelenteni.”
40. §

(1) Az Mttv. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sajtótermék nyilvántartásba vételére irányuló bejelentésben meg kell jelölni:
a) a bejelentő adatait:
aa) nevét,
ab) lakcímét (székhelyét vagy telephelyét),
ac) elérhetőségét (telefonszámát és elektronikus levelezési címét),
ad) képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét és elérhetőségét
(telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét),
ae) cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát,
b) a bejelentett sajtótermék címét,
c) internetes sajtótermék és hírportál, továbbá nyomtatott sajtótermék interneten elérhető digitális másolata
esetében annak internetes elérhetőségét,
d) ha az alapító és a kiadó eltérő személy vagy vállalkozás, mindkettő a) pontban megjelölt adatait.”
(2) Az Mttv. 46. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a sajtótermék nyilvántartásba vételére irányuló bejelentéshez
– nem természetes személy bejelentő esetén – a képviseleti jogosultságot igazoló okirat – így különösen aláírási
címpéldány, meghatalmazás – másolatát mellékelni kell.”
(3) Az Mttv. 46. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés b) pontja nem alkalmazható azon sajtótermék vonatkozásában, amely a 208. § (2) bekezdés
szerinti adatkiegészítési kötelezettségének tesz eleget.”
(4) Az Mttv. 46. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A sajtóterméket törölni kell a nyilvántartásból, ha)
„e) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapító legalább tizenöt napja jogutód nélkül
megszűnt.”
(5) Az Mttv. 46. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A sajtótermék kiadójának és alapítójának tizenöt napon belül be kell jelentenie a Hivatalhoz, ha
a nyilvántartásban szereplő adataiban változás következett be. A sajtótermék hatósági nyilvántartásba vett címét
nem lehet megváltoztatni.”

41. §		
Az Mttv. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő analóg lineáris médiaszolgáltatási jogosultság
rádió esetén legfeljebb hét évig, audiovizuális médiaszolgáltatás esetén legfeljebb tíz évig érvényes, és lejártakor
a médiaszolgáltató kérelmére pályázat nélkül egy ízben legfeljebb öt évre megújítható azzal, hogy a Dtv. 38. §
(1) bekezdésében megjelölt időpontban az audiovizuális médiaszolgáltatási szerződések lejárnak. A megújításra
vonatkozó igényt a lejárat előtt tizennégy hónappal a Médiatanácshoz be kell jelenteni. E határidő elmulasztása
esetén a megújításnak nincs helye. A Médiatanács a jogosultság megújításáról a jogosultság lejárta előtt
legkorábban négy hónappal, legkésőbb két hónappal dönt.”
42. §		
Az Mttv. 57. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 57. § (2) bekezdés a)–d) pontjában foglalt alaki érvényességi feltételek körében hiánypótlásnak nincs helye.
Az 57. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt alaki érvényességi feltétel körében hiánypótlásnak kizárólag az 56. § b), c),
dc), df )–dm), f )–i) pontok tekintetében van helye.”
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(1) Az Mttv. 183. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Médiatanács nem hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban)
„q) összeállítja a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események listáját,”
(2) Az Mttv. 183. § (1) bekezdés a következő r) ponttal egészül ki:
(A Médiatanács nem hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban)
„r) egyéb, törvényben meghatározott – nem hatósági – feladatokat lát el.”

44. §		
Az Mttv. 187. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban
megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben,
háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.
A 20–21. §-ban, a 22. § (2) bekezdésében, a 22. § (3) bekezdésében, a 22. § (5) bekezdésében és a 22. §
(6) bekezdésében foglaltak megsértése esetén ismételtségnek az tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági
határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében három éven
belül ismételten megvalósítja.”
45. §

(1) Az Mttv. 203. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Alapító: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
a sajtótermék első példányának megjelenését megelőzően a lap célját, jellegét és irányvonalát meghatározza,
ezeket ellenőrzi, valamint a rendszeres megjelenés megkezdéséről gondoskodik, amely alapján a sajtótermék feletti
rendelkezési jogosultság (a sajtótermék nyilvántartásba vételének bejelentése, nyilvántartásból való törlésének
bejelentése vagy jóváhagyása, a kiadó megjelölése) megilleti; alapító továbbá az, akire az alapítói jog az alapítóról
átruházásra kerül.”
(2) Az Mttv. 203. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Audiovizuális médiaszolgáltatás: hangos vagy néma mozgóképeket, állóképeket tartalmazó műsorszámokat
bemutató médiaszolgáltatás.”
(3) Az Mttv. 203. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:
„21a. Kiadó: az a természetes vagy jogi személy, aki a sajtótermék rendszeres megjelentetése céljából
a rendeltetésszerű működéshez szükséges körben a kiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket – ha
a sajtótermék alapítója és kiadója eltérő személy vagy vállalkozás, az alapítóval megkötött megállapodásban
foglaltak szerint – biztosítja.”

46. §		
Az Mttv. 206. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos
közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó programdíj fizetésének szabályait rendeletben
állapítsa meg.”
47. §

(1) Az Mttv. 207. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató a 206. § (3a) bekezdése alapján kiadott jogszabály
hatálybalépéséig a legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért
programdíjat (műsordíjat) nem kérhet.”
(2) Az Mttv. 207. § kiegészül a következő (6a) bekezdéssel:
„(6a) A (6) bekezdésben foglalt rendelkezés azon JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves
átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatására is vonatkozik, mely az egyes törvényeknek
a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő
módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény hatálybalépésekor a Médiatanács hatósági határozata vagy hatósági
szerződés alapján JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris
audiovizuális médiaszolgáltatásának minősül.”

48. §		
Az Mttv. IV. Fejezete a következő 218/B. §-sal egészül ki:
„218/B. § E törvénynek az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvénnyel megállapított
rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések hatálybalépése
előtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók.
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E törvénynek az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései
hatálybalépését megelőzően az Mttv. 16. § (2) bekezdés alapján megindított és folyamatban lévő eljárásokban
a Médiatanács a 16. § (2) bekezdés szerinti lista tervezetét jóváhagyás céljából megküldi az Európai Bizottságnak
azzal, hogy az eljárás e törvény hatálybalépését követően nem minősül a Ket. szerinti hatósági eljárásnak.”
49. §		
Az Mttv.
a)
15. §-ában az „az Alap” szövegrész helyébe az „a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
(a továbbiakban: Alap)” szöveg,
b)
22. § (6) bekezdésében az „azon médiaszolgáltatások tekintetében” szövegrész helyébe az „azokra az egyes
műsorkvóta kötelezettségekre” szöveg,
c)
41. § (1) bekezdésében a „szerződéskötés” szövegrész helyébe a „szerződéskötés, vagy e törvény 65. §-a
szerinti ideiglenes hatósági szerződéskötés” szöveg,
d)
46. § (1) bekezdésében a „kiadója kezdeményezheti” szövegrész helyébe „kiadója vagy alapítója
kezdeményezheti” szöveg,
e)
46. § (6) bekezdés c) pontjában a „megszakítják, vagy” szövegrész helyébe „megszakítják,” szöveg,
f)
46. § (6) bekezdés d) pontjában a „jogsértéstől.” szövegrész helyébe „jogsértéstől, vagy” szöveg,
g)
48. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész
helyébe a „Ket.” szöveg,
h)
48. § (7) bekezdés c) pontjában a „benyújtásakor” szövegrész helyébe a „benyújtásakor, illetve a kérelem
elbírálásakor” szöveg,
i)
57. § (2) bekezdés d) pontjában a „meghatározott” szövegrész helyébe az „alaki érvényességi feltételként
meghatározott” szöveg,
j)
109. § (8) bekezdésében a „Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság (a továbbiakban: KFGH)”
szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
k)
121. § (1) bekezdés e) pontjában a „kormányzati és a polgári” szövegrész helyébe a „polgári és nem polgári
célú” szöveg,
l)
229. §-ában a „206–218/A. §-a” szövegrész helyébe a „206–218/B. §-a” szöveg
lép.
50. §

(1) Hatályát veszti az Mttv.
a)
19. § (1) bekezdésében az „a Médiatanács által közzétett,” szövegrész,
b)
57. § (2) bekezdés b) pontjában a „, formában” szövegrész,
c)
110. § h) pontjában a „polgári célú” szövegrész, és
d)
207. § (1) bekezdésében az „a 48. § (4) bekezdésben meghatározott eljárás és” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Mttv.
a)
16. § (7) bekezdése,
b)
48. § (4) bekezdése,
c)
65. § (1) bekezdés b) pontja,
d)
65. § (2) bekezdés g) pontja,
e)
109. § (9) bekezdése,
f)
111. § (2) bekezdés o) pontja,
g)
114. § (4)–(5) bekezdése, és
h)
182. § v) pontja.

12. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása
51. §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül
ki:
„(4a) E törvényt nem kell alkalmazni a 114. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó szervezet
következő tevékenységek célját szolgáló beszerzései vonatkozásában:
a) elektronikus postával összefüggő és teljes mértékben elektronikus úton nyújtott hozzáadott-értékű
szolgáltatások (beleértve kódolt dokumentumok elektronikus úton történő biztonságos továbbítását, a címkezelési
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus levelek továbbítását),
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b) a 66100000-1 és 66720000-3 közötti CPV-kódok alatti és az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök
kibocsátásával, vételével, eladásával vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi eszközök
piacairól, a 85/611/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében, valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és
az európai stabilizációs mechanizmus segítségével végrehajtott műveletek, beleértve a postai pénzesutalványokat
és a postai elszámolási számlákról történő átutalásokat,
c) bélyeggyűjtői szolgáltatások, vagy
d) logisztikai szolgáltatások (a fizikai kézbesítést, illetve a raktározást egyéb, nem postai funkciókkal vegyítő
szolgáltatások).”
(2) A Kbt. 9. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény szerinti eljárást – ha a közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelés – nem kell alkalmazni a következő
esetekben:)
„i) kölcsönök, függetlenül attól, hogy értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, vételével,
eladásával vagy átruházásával kapcsolatosak-e.”
52. §

(1) A Kbt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását rendelheti el az általa
irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint azon állami tulajdonú
gazdálkodó szervezetek vonatkozásában, amelyek felett közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást
képes gyakorolni, meghatározva a központosított eljárás személyi és tárgyi hatályát, az ajánlatkérésre feljogosított
szervezetet (központi beszerző szerv), valamint az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét. Jogszabály vagy
a támogató szervezet az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatás nyújtását a központosított
eljáráshoz való csatlakozás feltételéhez kötheti.”
(2) A Kbt. 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglalt szolgáltatásokon túl a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos
közbeszerzések esetében is központosított eljárást lehet alkalmazni. A Kormány jogosult a központosított eljárás
részletes szabályainak meghatározására, beleértve annak személyi és tárgyi hatályát, valamint az ajánlatkérésre
feljogosított szervezetet.”

53. §		
A Kbt. 176. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Döntőbizottság elnöke az lehet,
a) aki jogi szakvizsgával és
aa) legalább ötéves közbeszerzési gyakorlattal vagy
ab) legalább hároméves állami vezetői gyakorlattal, vagy
b) aki legalább hároméves bírói vagy ügyészi gyakorlattal
rendelkezik.”
54. §		
A Kbt. 182. § (1) bekezdése a következő 21. és 22. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„21. a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó központosított eljárások részletes
szabályait, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag
a végrehajtással felmerülő költségeket fedező díj mértékét;
22. a kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz
kapcsolódó termékek közbeszerzésének – e törvénytől az ilyen eljárások sajátosságai miatt eltérő – szabályait.”
55. §		
Hatályát veszti a Kbt. 4. § 18. pont b), d), e) és f ) alpontja.

13. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása
56. §		
A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában
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a) életjáradékra jogosult: az a természetes személy, aki az életjáradék nyújtójával megkötött, ügyvéd által
ellenjegyzett szerződés alapján a tulajdonában álló lakóingatlan tulajdonjogát az életjáradék nyújtójára átruházta,
ennek fejében haláláig havi rendszerességgel a szerződésben meghatározott pénzösszegre (a továbbiakban:
járadék) jogosult,
b) életjáradék nyújtója: életjáradéki szerződés megkötésével üzletszerűen foglalkozó olyan magyarországi székhelyű
gazdasági társaság, amelynek tevékenységét a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó állami hatóság
felügyeli,
c) háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személyek közössége,
d) hiteladós: az a természetes személy, akinek pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerződésből eredő
lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségéből a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének
kétszeresét, és 2013. január 1-jén száznyolcvan napot elérő vagy meghaladó késedelmes tartozása áll fenn, ideértve
a 2013. január 1-jét megelőzően áthidaló kölcsön nyújtásával finanszírozott jelzáloghitel-szerződésből eredő
késedelmes tartozást is, ha az áthidaló kölcsönszerződésből eredő tartozás 2013. január 1-jén fennállt,
e) hitelező: az a pénzügyi intézmény és pénzügyi intézménynek nem minősülő jogosult, akinek javára
a lakóingatlanon jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba,
f ) jelzáloghitel-szerződés: a hiteladós és a pénzügyi intézmény között létrejött kölcsönszerződés – ideértve
az életbiztosítási szerződéssel vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált kölcsönszerződést, továbbá
a jogszabályon alapuló állami készfizető kezességvállalással érintett kölcsönszerződéseket is –, amelynek
hitelkockázati fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanon alapított jelzálogjog,
g) hozzátartozó: a házastárs, élettárs, szülő, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó,
mostoha- és nevelőszülő,
h) lakóingatlan: a lakás céljára létesített és egy vagy több helyrajzi számon nyilvántartott vagy közös tulajdonban
álló, de önállóan forgalomképes, műszakilag összetartozó olyan ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban
ha) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan – ha arra
használatbavételi engedélyt adtak ki – a hozzá tartozó földrészlettel és egyéb építményekkel,
hb) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó
földrészlettel,
i) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott fogalom,
ideértve az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
államban székhellyel rendelkező és ott jogszerűen tevékenységet végző, Magyarország területén határon átnyúló
szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézményt is,
j) lakhatási célú ingatlan: az állam által épített és az állam tulajdonába tartozó olyan ingatlan, amely
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosítását szolgálja,
k) természetes személy:
ka) a magyar állampolgár és az a személy, akit törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
kb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodás jogát – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerint – Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
kc) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény alapján bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
kd) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján ilyen
jogállásúnak ismerték el,
l) végrehajtás alá vont ingatlan: az a lakóingatlan, amelyet – a végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésével – végrehajtás alá vontak,
m) zálogkötelezett: a hiteladós személyétől eltérő azon természetes személy, akinek lakóingatlanán pénzügyi
intézménnyel kötött jelzáloghitel-szerződés biztosítékaként jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba,
n) tartalék ingatlan: a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő
na) lakhatásra alkalmas olyan ingatlan, amely nem minősül lakóingatlannak és lakhatási célú ingatlannak,
nb) olyan lakóingatlan, amelyre a bérleti jogviszony megszűnt, vagy
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nc) olyan lakhatási célú ingatlan, amelyen bérleti jogviszony nem áll fenn és a Kormány által kihirdetett
veszélyhelyzetben a károsultak átmeneti ingyenes elhelyezését szolgálja vagy jogszabályban meghatározott más
módon hasznosításra kerül.”
57. §		
A NET tv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Eszközkezelő
a) a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen –
megvételre felajánlott, a hiteladós vagy a zálogkötelezett lakhatását biztosító lakóingatlant az állam nevében és
javára megvásárolja,
b) az életjáradék nyújtójának tulajdonjogát megszerezve hosszú távon biztosítja, hogy az életjáradékra jogosultnak
az életjáradékra való jogosultsága és egyben a lakhatását biztosító lakóingatlan használati joga az életjáradéki
szerződés szabályai szerint az életjáradékra jogosult haláláig folyamatosan fennálljon,
c) az általa megvásárolt lakóingatlan vonatkozásában eljár az állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése érdekében,
d) az általa megvásárolt lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan (a továbbiakban együtt:
ingatlan) felett vagyonkezelői jogot gyakorol,
e) a vagyonkezelésében lévő állami vagyont közvetlenül vagy magánjogi szerződés útján hasznosítja,
f ) a vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal kapcsolatos magánjogi jogviszonyokban képviseli az államot,
g) az állami feladatok ellátása során az állami vagyont használó természetes személyek részére az állami tulajdon
használatához szükséges szolgáltatásokat nyújt.”
58. §		
A NET tv. 8. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Nemzeti Eszközkezelő a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott, pénzügyi intézmény javára bejegyzett jelzáloggal terhelt lakóingatlant a hiteladós,
illetve zálogkötelezett erre vonatkozó – jogszabályban meghatározott bizottság (a továbbiakban: méltányossági
bizottság) által elbírált – méltányossági kérelme alapján abban az esetben is megvásárolja, ha]
„a) a hiteladós pénzügyi intézménnyel szemben fennálló jelzáloghitel-szerződéséből eredő késedelmes
tartozásának összege vagy a késedelem időtartama – a viszonyítás időpontjára tekintet nélkül – az 1. § d) pontjában
meghatározott mértéket nem éri el,”
59. §		
A NET tv. 12. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a pénzügyi intézmény az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során megállapítja, hogy a 8. § (1) bekezdés
a)–g) pontjában meghatározott valamely feltétel vagy az 1. § d) pontjának a tartozás késedelmére vonatkozó
feltétele nem teljesül és a hiányok pótlására nincs mód, felhívja a hiteladóst és – ha a lakóingatlan nem a hiteladós
tulajdonában van – a zálogkötelezettet a méltányossági kérelem benyújtásának lehetőségére.”
60. §		
A NET tv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A lakhatási célú ingatlanban elhelyezett természetes személlyel az 1. § n) pont nc) alpontja esetében a Nemzeti
Eszközkezelő használati megállapodást köt.”
61. §		
A NET tv. a következő IV/A. fejezettel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
AZ ÉLETJÁRADÉK PROGRAM
24/A. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő az életjáradék nyújtóját jogosult az állam nevében és javára abban az esetben
megvásárolni, ha az életjáradék nyújtója
a) nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé
vagy ellene felszámolási eljárást jogerősen nem rendeltek el,
b) nem áll a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény alapján a bíróság
jogerős ítéletében megállapított szankció hatálya alatt és erre irányuló eljárás sem folyik ellene,
c) tulajdonjoga az életjáradékra jogosultaktól megvásárolt valamennyi ingatlanra a földhivatali nyilvántartásban
szabályszerűen bejegyzésre került, és
d) az életjáradék nyújtójának piaci értékét független, nemzetközileg elismert könyvvizsgáló értékelő meghatározta,
és a vételár ezt az értéket nem haladja meg.
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(2) Ha a lakóingatlanban életjáradékra jogosult lakik, a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelése során a bentlakó
részére az életjáradéki szerződés szabályai szerinti ingyenes lakáshasználatot köteles biztosítani és csak e használat
megszűnését követően jogosult a 7. § (2) bekezdése szerinti jogosultságait gyakorolni.”

14. Az államháztartásról szóló 2011. évi СХСV. törvény módosítása
62. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi СХСV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 22. § (2) bekezdése helyébe а következő
rendelkezés lép:
„(2) А Kormány október 15-éig – az országgyűlési képviselők általános választásának évében október 31-éig –
benyújtja az Országgyűlésnek а központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot.”
63. §		
Az Áht.
a)
22. § (5) bekezdésében аz „а központi költségvetésről szóló törvényjavaslattal egyidejűleg nyújtja be
az Országgyűlésnek” szövegrész helyébe a „pedig akként nyújtja be az Országgyűlésnek, hogy az а központi
költségvetésről szóló törvénnyel legalább egyidejűleg hatályba lépjen” szöveg,
b)
24. § (2) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző)”
szöveg
lép.
64. §

(1) Hatályát veszti az Áht. 24. § (1) bekezdése és 87. §-a.
(2) Hatályát veszti az Áht. 109. § (1) bekezdés 6. pontjában a „költségvetési koncepció és a” szövegrész.

15. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló
2012. évi CXXVIII. törvény módosítása
65. §		
A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény
a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvénnyel hatályon kívül helyezett
9. § (3) bekezdését a hatályon kívül helyezés időpontjában már benyújtott, de még el nem bírált kiterjesztés iránti
kérelmek esetében sem kell alkalmazni.”
66. §		
Hatályát veszti a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi
CXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdése.

16. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása
67. §		
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Posta tv.) 14. §-a a következő
(1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egyetemes postai szolgáltató az általa nyújtott egyetemes postai szolgáltatás teljesítése érdekében
szerződést köthet egy vagy több – postai szolgáltatónak nem minősülő – szervezettel (a továbbiakban:
partnerszervezet) oly módon, hogy az egyetemes postai szolgáltatás keretében végzett és egyetemes postai
szolgáltatás részét képező gyűjtési, feldolgozási, szállítási, valamint a címhelyen való kézbesítési tevékenységet
az egyetemes postai szolgáltató látja el.
(1b) Az egyetemes postai szolgáltató az (1a) bekezdés szerinti szerződésben kötelezheti a partnerszervezetet
meghatározott arculati elemek használatára, valamint az e szerződés szerinti tevékenység felfüggesztésére azon
időszakban, amikor az egyetemes postai szolgáltatás a 34. § (1) bekezdése szerint szünetel vagy korlátozott.
(1c) A partnerszervezet az (1a) bekezdés szerinti szerződés alapján ellátott, az egyetemes postai szolgáltatás
teljesítése érdekében kifejtett tevékenységet a saját nevében végzi azzal, hogy az (1a) bekezdés szerinti szerződés
megkötésének a tényét és a 74. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokat az egyetemes
postai szolgáltató köteles bejelenteni a Hatóságnak.
(1d) A partnerszervezet az (1a) bekezdés szerinti szerződés hatálybalépésének napjától postai szolgáltatóvá válik és
jogosult az (1a) bekezdés szerinti szerződés időbeli hatálya alatt az abban foglalt tevékenységek végzésére, azonban
egyéb postai szolgáltatás végzésére nem szerezhet jogosultságot.
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(1e) A partnerszervezet által az (1a) bekezdés szerinti szerződés alapján ellátott tevékenység az egyetemes postai
szolgáltató által nyújtott egyetemes postai szolgáltatás részét képezi. Az (1a) bekezdés szerinti szerződés megkötése
nem eredményezheti az egyetemes postai szolgáltatás sérelmét. A partnerszervezet (1a) bekezdés szerinti szerződés
alapján ellátott tevékenységéért és a szolgáltatásra irányadó minőségi követelmények teljesüléséért az egyetemes
postai szolgáltató tartozik felelősséggel.”
68. §		
A Posta tv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tekintettel az egyetemes postai szolgáltatásnak a társadalmi és területi kohézióban játszott szerepére, az annak
folyamatos biztosítására vonatkozó állami feladat ellátására e törvény 2020. december 31-éig a Magyar Posta Zrt.-t
jelöli ki. Az egyetemes postai szolgáltató e kijelölés alapján az egyetemes postai szolgáltatás nyújtására köteles
és jogosult, jogosult továbbá a 14. § (1a) bekezdése szerinti szerződés megkötésére, valamint jogosult a 7. §
(2) bekezdésében foglalt egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatások nyújtására. Az egyetemes postai
szolgáltató a 7. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatás esetén a szolgáltatás megkezdése előtt
15 nappal köteles benyújtani a Hatóság részére a 10. § (2) bekezdés c), d) és e) pontjában, a 10. § (3) bekezdés a) és
b) pontjában, továbbá a 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott dokumentumokat.”
69. §		
A Posta tv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyetemes postai szolgáltató az ország teljes területén köteles és kizárólagosan jogosult a hivatalos iratokkal
kapcsolatos postai szolgáltatás nyújtására. Az egyetemes postai szolgáltató jogosult e kötelezettsége teljesítése
érdekében a 14. § (1a) bekezdése szerinti szerződés megkötésére.”
70. §

(1) A Posta tv. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A postai szolgáltató – a 14. § (1a) bekezdése szerinti partnerszervezet kivételével – a számviteli nyilvántartási
rendszerében – az e törvényben és a miniszter rendeletében meghatározottak szerint – köteles elkülöníteni és
kimutatni a postai szolgáltatásokra és az egyéb tevékenységeire vonatkozó bevételeit. Az egyetemes postai
szolgáltató köteles elkülönítetten nyilvántartani a hivatalos iratokkal kapcsolatos szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatos bevételeit, költségeit és ráfordításait.”
(2) A Posta tv. 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egyetemes postai szolgáltató az (1)–(4) bekezdés szerint, az engedélyköteles szolgáltatást nyújtó szolgáltató
a (2) bekezdés szerint vezetett nyilvántartások – a miniszter által rendeletben meghatározott – adatait az üzleti év
utolsó napját követő hat hónapon belül köteles megküldeni a Hatóságnak. A 14. § (1a) bekezdése szerinti szerződés
alapján a partnerszervezet által ellátott tevékenységre vonatkozó bevételi adatokat az egyetemes postai szolgáltató
e bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében küldi meg a Hatóság részére.”

71. §

(1) A Posta tv. 76. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 14. § (3) bekezdése, a 19. § (2) bekezdés d) pontja, a 21. § (1) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése és a 33. §
az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb
nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) kihirdetését követő
napon lép hatályba.”
(2) A Posta tv. 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 21. § (2)–(4) bekezdése, a 22. §, a 23. § és a 29. § (2) bekezdése az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának
meghozatalát követő 15. napon lép hatályba.”
(3) A Posta tv. 76. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 21. § (2)–(4) bekezdése, a 22. §, a 23. § és a 29. § (2) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a miniszter
annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

72. §		
A Posta tv. 49. alcíme a következő 77/A. §-sal egészül ki:
„77/A. § (1) Ha az egyetemes postai szolgáltatás nettó költsége meghaladja az egyetemes postai szolgáltató
egyetemes postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeinek 1 százalékát, ezen összeg az egyetemes postai
szolgáltató méltánytalan többletterhe (a továbbiakban: méltánytalan többletteher). Az Európai Bizottság 76. §
(2) bekezdése szerinti jóváhagyó határozata meghozataláig az egyetemes postai szolgáltató a méltánytalan
többletterhének évi 15 millió eurót meg nem haladó részének a központi költségvetés terhére történő
megtérítésére jogosult. A méltánytalan többletteher összegét a miniszter állapítja meg.
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(2) A 2013. év vonatkozásában az egyetemes postai szolgáltató a méltánytalan többletterhének meghatározására
vonatkozó kérelmét a Módtv. hatálybalépését követő 8. napig nyújtja be a miniszternek, aki a Módtv.
hatálybalépését követő 15. napig intézkedik a 2013. és 2014. évi méltánytalan többletteher (1) bekezdésben
meghatározott részének az egyetemes postai szolgáltató részére előlegként történő átutalásáról. Az egyetemes
postai szolgáltató a méltánytalan többletteher összegének megállapítását követő 8 napon belül köteles
az előlegnek azt a részét a központi költségvetés részére visszatéríteni, ami meghaladja a méltánytalan többletteher
miniszter által megállapított összegét. A 2014. év vonatkozásában az egyetemes postai szolgáltató a méltánytalan
többletteherre vonatkozó elszámolást a miniszter részére 2015. június 30-áig nyújtja be.”

17. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
73. §

(1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 17a. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási
létesítményekből összegyűjti, átveszi;”
(2) A Ht. 2. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„19. gyűjtőhely: az átvételi hely, a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és
az üzemi gyűjtőhely;”
(3) A Ht. 2. § (1) bekezdése a következő 42. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén
kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további
hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött
hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a 2. melléklet szerinti
D12 ártalmatlanítási műveletet;”

74. §		
A Ht. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. § (1) bekezdés a)–h) pontja szerinti nevelési-oktatási
intézmény papírhulladék gyűjtése céljából évente legfeljebb 2 alkalommal, és alkalmanként legfeljebb 5 nap
időtartamban papírhulladék-gyűjtési kampányt szervezhet, amelynek során a papírhulladékot a vele jogviszonyban álló
gyermektől, tanulótól gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nélkül, a területén kialakított átvételi helyen
átveheti. Az átvett papírhulladék kezeléséről a nevelési-oktatási intézmény a 31. § (2) bekezdése szerint gondoskodik.”
75. §		
A Ht. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § Ha valamely gazdálkodó szervezet mellékterméket állít elő, vagy tevékenysége során melléktermék képződik,
és azt melléktermékként tárolja, használja fel vagy forgalmazza, a melléktermék 8. § szerinti feltételeknek való
megfeleléséről a környezetvédelmi hatóságot kormányrendeletben meghatározott módon tájékoztatja.”
76. §		
A Ht. 88. § (1) bekezdése a következő 32. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„32. az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályait, valamint
az üzemnapló vezetésével kapcsolatos részletes szabályokat.”
77. §

(1) A Ht. 2. § (1) bekezdés 6. pontjában a „képződés helyén elkülönítve gyűjtenek, ide nem értve a vegyes hulladékot”
szövegrész helyébe a „képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól
elkülönítve gyűjtenek” szöveg lép.
(2) A Ht. 12. § (1) bekezdésében az „engedély nélkül végezheti” szövegrész helyébe az „engedély nélkül legfeljebb 1 évig
végezheti” szöveg lép.
(3) A Ht. 12. § (2) bekezdésében a „28. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdésben és a 28. §
(5) bekezdésében” szöveg lép.
(4) A Ht. 13. § (3) bekezdésében az „a hulladékot” szövegrész helyébe az „a hulladékot – ha törvény vagy
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –” szöveg lép.
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(5) A Ht. 15. § (2) bekezdésében a „művelet” szövegrész helyébe a „művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően
nem rendelkezik –” szöveg lép.
(6) A Ht. 20. § (3) bekezdésében a „kivitelére, illetve átszállítására irányuló bejelentési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg
a bejelentő és a címzett” szövegrész helyébe az „illetve kivitelére irányuló bejelentési kötelezettség teljesítésével
egyidejűleg a magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező bejelentő, illetve címzett” szöveg lép.
(7) A Ht. 65. § (6) bekezdésében a „melléktermékként használja fel, tárolja vagy forgalmazza, a melléktermékről – a 64. §
(4) bekezdésében meghatározott tartalommal –” szövegrész helyébe a „melléktermékként tárolja, használja fel vagy
forgalmazza, a melléktermékről – kormányrendeletben meghatározott tartalommal –” szöveg lép.
(8) A Ht. 88. § (1) bekezdés 27. pontjában a „melléktermékre” szövegrész helyébe a „melléktermék státusznak való
megfelelés igazolására, valamint a melléktermék tárolására és nyilvántartására” szöveg lép.
(9) A Ht. 88. § (1) bekezdés 28. pontjában a „részletes szabályait” szövegrész helyébe a „részletes szabályait, valamint
a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályait” szöveg lép.
78. §		
A Ht. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
79. §

(1) Hatályát a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontjában „az előkészítő műveletek nem kimerítő listáját a 2. és 3. melléklet
tartalmazza;” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Ht. 2. § (1) bekezdés 12. pontjában a „vagy ártalmatlanítási” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a Ht. 90. § (2) bekezdésében a „ , de legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 2 évig” szövegrész.
(4) Hatályát veszti a Ht. 2. § (1) bekezdés 50. pontja.
(5) Hatályát veszti a Ht. 32. § (3) bekezdése.
(6) Hatályát veszti a Ht. 88. § (2) bekezdés 2. pontja.

18. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása
80. §		
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de
legfeljebb kilenc hónapos időtartamra történhet. A kijelölés ezt követően három havonként, legfeljebb egy éves
időtartammal meghosszabbítható.”

19. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról
81. §

(1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.)1. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelen törvény és a törvény mellékleteinek és a Takarékbank Zrt. elfogadandó alapszabályának alkalmazásában)
„t) szövetkezeti hitelintézet: a takarékszövetkezet, a hitelszövetkezet és minden olyan egyéb hitelintézet is, amelynek
működését vagy amelynek betéteit 2013. január 1-jén Önkéntes Takarékszövetkezeti intézményvédelmi alapok
valamelyike védte, valamint az a hitelintézet is, amelyet a 3. § (2) bekezdésének megfelelően az Integrációs
Szervezethez benyújtott csatlakozási kérelme alapján a Takarékbank Zrt. igazgatóságának előzetes egyetértése
mellett felvettek az Integrációs Szervezetbe;”
(2) Az Szhitv. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szövetkezeti hitelintézetek integrációja az 1/A. §-ban meghatározott célok elérése érdekében jön létre és
működik. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának szervei az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt.
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja a Takarékbank Zrt.”

82. §		
Az Szhitv. az I. Fejezetét megelőzően a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E törvény célja:
a) az egyetemlegesség alapján működő vidék bankjának a létrehozása, amelynek egyes tagjai lehetőleg helyi
magántulajdonosok és amely központi professzionális irányítással biztosítja a hatékony és méretgazdaságos
működést,
b) a szövetkezeti hitelintézetek hosszú távú prudens működésének intézményi biztosítása,
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c) a szövetkezeti hitelintézeti szektor professzionalizálása, modernizálása, versenyképessé szervezése,
d) a szövetkezeti hitelintézeti szektor kockázatkezelésének javítása,
e) a szövetkezeti hitelintézeti szektor integrált működésének, az ehhez szükséges infrastruktúrának a biztosítása,
f ) az a)–e) pontban foglaltak megvalósítása érdekében a működési szabályzatok egységesítése,
g) a szövetkezeti hitelintézetek intézményvédelmének biztosítása,
h) a hitelintézetekre vonatkozó nemzetközi és európai követelményeknek, jogszabályoknak, szabványoknak, illetve
szokványoknak történő megfelelés biztosítása.”
83. §		
Az Szhitv. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Integrációs Szervezet alapszabályát az Integrációs Szervezet közgyűlése fogadja el a 20/A. § (8) bekezdése
alapján.”
84. §		
Az Szhitv. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Integrációs Szervezet tagja a szövetkezeti hitelintézet, a Takarékbank Zrt., valamint az MFB és az Integrációs
Szervezet tagjai közé felvett személy vagy szervezet.
(2) Az Integrációs Szervezet azt veheti fel tagjai közé, aki
a) a Ptk. alapján előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett a Takarékbank Zrt. felé egy darab, kétezer forint
névértékű „C” sorozatú elsőbbségi részvény átvételére,
b) az e törvénynek megfelelő, a Takarékbank Zrt. igazgatósága által előzetesen elfogadott mintának megfelelő
alapszabályt vagy alapító okiratot fogadott el, és
c) a 19. § (4) bekezdésében meghatározott szövetkezeti hitelintézetek kivételével e törvényben előírt formában
nyilatkozott csatlakozási szándékáról az Integrációs Szervezet felé, a Takarékbank Zrt. igazgatósága előzetesen
egyetért a jelentkező tagként történő felvételével, az Integrációs Szervezet tagfelvételi szabályzatának megfelel és
a kérelmet az Integrációs Szervezet igazgatósága határozatban visszaigazolta.”
85. §		
Az Szhitv. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az Integrációs Szervezet pénzeszközei nem vonhatók el, és kizárólag az e törvényben meghatározott célokra
használhatók fel. Az Integrációs Szervezet tagjainak tagsági jogviszonyukra tekintettel és annak arányában
az aktuális évi hozam terhére kifizetést teljesíthet az üzleti tervében meghatározott mértékben a vagyon
hozadékából.
(6) Az Integrációs Szervezet pénzeszközeit a Takarékbank Zrt.-ben vagy annak 100%-os tulajdonában álló
leányvállalatainál helyezi el.”
86. §		
Az Szhitv. 4. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.)
hatálybalépését követő 90. napon megszűnik a REPIVA, jogutódja az Integrációs Szervezet a 16. §-ban
meghatározottak szerint.”
87. §		
Az Szhitv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Integrációs Szervezet közgyűlésének hatáskörét az Integrációs Szervezet alapszabálya határozza meg.”
88. §		
Az Szhitv. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Integrációs Szervezetből történő kizárás vagy kilépés esetén megszűnik a kizárt vagy kilépő tag
vonatkozásában az Integrációs Szervezet tagjainak egyetemleges felelőssége a tag által a kizárás vagy kilépés
hatálybalépésének a napjától vállalt kötelezettségekre. Az Integrációs Szervezetből kizárt vagy kilépő tag
az Integrációs Szervezetben fennálló tagság megszűnésének időpontjáig keletkezett kötelezettségekért
az Integrációs Szervezeti tagsága megszűnése időpontjától számított további 730 napig felel. A kizárt vagy kilépő
tag Felügyelethez benyújtott engedélykérelme kapcsán a Felügyelet a tőkekövetelmények fennállásának teljesítése
körében 730 napig nem veheti figyelembe a kizárt vagy kilépő tagnak az Integrációs szervezeti tagság tagsági
viszony keletkezésekor fennállt saját tőke értékét.”
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89. §		
Az Szhitv. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Takarékbank Zrt. részvényese a szövetkezeti hitelintézet, illetve az MFB és a Magyar Posta esetleges általános
vagy különös jogutódja, jogutódjai és a Takarékbank Zrt. igazgatósága hozzájárulásával Takarékbank Zrt.-ben
részvényt szerző más szerv vagy jogi személy vagy természetes személy.”
90. §		
Az Szhitv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Takarékbank Zrt. alaptőkéje legalább 3 389 704 000 Ft, azaz hárommilliárd-háromszáznyolcvankilencmillióhétszáznégyezer forint.”
91. §		
Az Szhitv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Takarékbank Zrt. alapszabályának a megállapításához és módosításához, továbbá az egyes
részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásához, valamint az egyes részvényfajták, osztályok átalakításához
a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes szavazata
szükséges.”
92. §		
Az Szhitv. 15. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez a Takarékbank Zrt. igazgatóságának
előzetes hozzájárulása szükséges. Az Integrációs Szervezet igazgatósága, illetve a Takarékbank Zrt. igazgatósága
kezdeményezheti, hogy a Takarékbank Zrt. szövetkezeti hitelintézet részvényesénél, illetve az Integrációs Szervezet
szövetkezeti hitelintézet tagjánál tartsanak közgyűlést, ahol napirendi pont a tisztújítás a vezető tisztségviselők
vonatkozásában. Az érintett szövetkezeti hitelintézetnél a jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül
meg kell tartani a közgyűlést a fenti napirenddel. Az átmeneti időre, az Integrációs Szervezet által kinevezett vezető
tisztségviselői kinevezéséhez nem szükséges a Felügyelet engedélye.”
93. §		
Az Szhitv. 16. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (1)–(5) bekezdést a REPIVA tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a kormánybiztos alatt az Integrációs
Szervezet igazgatóságát kell érteni. A REPIVA tekintetében az (1)–(5) bekezdésben meghatározott, e törvény
hatálybalépésétől kezdődő határidők kezdő napja a Módtv. hatálybalépésének napja.”
94. §		
Az Szhitv. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A működési engedély visszavonásáról szóló felügyeleti határozat kézhezvételét követő 3. munkanap végéig
a szövetkezeti hitelintézet köteles a betéteseinek személyes adatait, a betétek összegét és egyéb jellemzőit
elektronikus állomány és fizikai dokumentum formájában is eljuttatni a Felügyelet és a Takarékbank Zrt. részére.”
95. §		
Az Szhitv. 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/A. § A szövetkezeti hitelintézet alapítására, szervezetére, működésére, megszűnésére, átalakulására, a tagok
tagsági jogviszonyára és a velük kapcsolatos egyes további kérdésekre a Ptk.-t és a Hpt.-t az e törvényben foglalt
eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.”
96. §		
Az Szhitv. 17/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet a Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 7. §
(3) bekezdésében megjelölt tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet végezhet.”
97. §		
Az Szhitv. 17/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/D. § (1) A szövetkezeti hitelintézet a Takarékbank Zrt. igazgatósága által meghatározott mintaalapszabálynak
megfelelően hitelszövetkezet, takarékszövetkezet és részvénytársaság formában működhet. A 3. § (2) bekezdésében
meghatározott követelmények teljesítése esetén részvénytársasági formában működő bank és szakosított
hitelintézet is kérheti felvételét az Integrációs Szervezetbe, ha az Integrációs Szervezet tagfelvételi szabályzatának
megfelel és a Takarékbank Zrt. igazgatósága a felvétellel előzetesen egyetért.
(2) Az Integrációs Szervezet, illetve a Takarékbank Zrt. az 1/A. §-ban és különösen a hatékony, prudens és
biztonságos működés és az alapszabályában meghatározott más célok megvalósítása érdekében hatáskörrel
rendelkezik a mintaalapszabály meghatározására és módosítására.”
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98. §

(1) Az Szhitv. 17/H. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szövetkezeti hitelintézet csak az Integrációs Szervezet tagjaként működhet és folyamatosan köteles teljesíteni
a 3. § (2) bekezdéséből és az e törvényből fakadó egyéb kötelezettségeit is.
(2) A szövetkezeti hitelintézet alapszabálya a Takarékbank Zrt. által meghatározott mintaalapszabálynak
megfelelően módosítható, illetve ha a Takarékbank Zrt. új minta alapszabályt ad ki, a szövetkezeti hitelintézet
alapszabályát köteles legkésőbb 60 napon belül annak megfelelően módosítani.”
(2) Az Szhitv. 17/H. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet alapszabálya a tag személyes közreműködése
tekintetében további követelményt nem állapít meg, a tag vagyoni hozzájárulásának szolgáltatása egyben a tag
személyes közreműködésének minősül.”

99. §		
Az Szhitv. 17/Q. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szövetkezeti hitelintézet saját részvényét a Takarékbank Igazgatóságának engedélyével szerezheti meg.”
100. §		
Az Szhitv. 17/S. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/S. § (1) Szövetkezeti hitelintézet átalakulása vagy cégformájának megváltoztatása a Takarékbank Zrt.
igazgatóságának előzetes hozzájárulásához kötött. A Takarékbank Zrt. igazgatósága nem tagadhatja meg
az előzetes hozzájárulást, ha az átalakulás vagy a cégforma megváltoztatása a szövetkezeti hitelintézet
fizetőképességét, üzleti tervének teljesítését vagy az egyedi alapon megállapított szavatoló tőke szint elérését
nem veszélyezteti. A Takarékbank Zrt. igazgatósága megtagadja az előzetes hozzájárulást, ha az adott szövetkezeti
hitelintézet 19. § (5) bekezdése szerinti vizsgálata még nem ért véget, illetve ha az véget ért, de az – illetve a 15. §
(16) bekezdése szerinti vizsgálat – tőkepótlás szükségességét állapította meg és ez még nem került végrehajtásra,
vagy a tervezett intézkedés a betétesek vagy az egyetemlegességben tag más szövetkezeti hitelintézetek érdekeit
veszélyeztetheti.
(2) Szövetkezeti hitelintézet átalakulása vagy cégformájának megváltoztatása esetén a lekötött tartalékba helyezett,
fel nem osztható vagyont a jogutód lekötött tartalékába kell helyezni.”
101. §		
Az Szhitv. 17/T. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézet működési engedélyét az e törvényben foglalt bármely esetben
visszavonja, a visszavonásról szóló határozatban egyúttal kijelöli a felügyeleti biztost.”
102. § (1) Az Szhitv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szövetkezeti hitelintézet
a) 2017. december 31-éig nem vállalhat olyan kötelezettséget, amelyre szavatoló tőkéje a 2012. december 31-i
állapot szerint nem nyújt fedezetet, kivéve ha a Takarékbank Zrt. igazgatósága előre, írásban kifejezett felmentést ad
neki e tilalom alól,
b) e törvény hatálybalépését követő 365 napon belül csak az Integrációs Szervezet hozzájárulásával jogosult
a szokásos üzletmenetbe nem tartozó ügyleteket megkötni vagy kötelezettségvállalásokat tenni, hitelt felvenni,
nagykockázatot vállalni, egyetemleges kötelezettséget vállalni vagy társasági részesedést szerezni, ide nem értve
az e törvény szerint a „C” sorozatú elsőbbségi részvény átvételére vonatkozó kötelezettség teljesítését.”
(2) Az Szhitv. 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Integrációs Szervezet 2017. december 31-éig dönthet úgy, hogy egyes szövetkezeti hitelintézetek vagy
a szövetkezeti hitelintézetek egy csoportja vagy valamennyi érintett vonatkozásában a (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott határidőt legfeljebb további 180 napos időszakokra meghosszabbítja vagy legfeljebb további
180 napos időszakokra ilyen korlátozást állapít meg vagy egyes tevékenységek végzését vagy a kockázatvállalást
a (2) bekezdésben foglaltaknál jobban korlátozza.”
(3) Az Szhitv. 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Integrációs Szervezet – szabályzatában meghatározottak szerint – a szövetkezeti hitelintézetek egyes
csoportjai (pl. hitelszövetkezet, takarékszövetkezet, zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő
részvénytársaság, szakosított hitelintézet, nagy vagy kis tulajdonosi létszámmal működő intézmények) számára
a formájukból, tevékenységükből adódó működési jellegzetességeik által indokolt esetben átmenetileg vagy
véglegesen az e törvényből fakadó egyes kötelezettségek vagy azok csoportjának a teljesítése alól felmentést
adhat, és ezen belül különösen mentesítheti a szövetkezeti hitelintézetet a 15. § (9) és (19) bekezdése, a 17/K. §
(1) bekezdése, a 17/Q. § (3) bekezdése és a 19. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése alól.”
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103. §		
Az Szhitv. 20/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § (4) bekezdése szerinti egyetemleges felelősség alapján az adóson kívül az Alaptól, az Integrációs
Szervezettől, a többi szövetkezeti hitelintézettől, illetve a Takarékbank Zrt.-től lehet az egész követelést követelni.
Az adóson kívül az Alaptól akkor lehet követelni az adós tartozását, ha az adós jogerős ítéletben megállapított
vagy nem vitatott tartozását az esedékességtől számított további 30 napon belül sem teljesíti. Az egyetemlegesség
alapján fizetendő összegért az Alap 60 napon belül köteles az adós helyett az e bekezdésben meghatározott
határidőt követően helyt állni. Az egyetemlegesség alapján fizetendő összegért az Alapot követően – az alábbi
sorrendben – az Integrációs Szervezet, a többi szövetkezeti hitelintézet, illetve a Takarékbank Zrt. áll helyt, ha
a sorrendben megelőző helyen álló személyek a követelésért nem álltak helyt és fizetésképtelenségüket jogerős
bírósági ítélet mondta ki.”
104. §		
Az Szhitv.
a)
1. § (1) bekezdésében a „Fogalmak A jelen törvény és a törvény mellékleteinek és a Takarékbank Zrt.
elfogadandó alapszabályának alkalmazásában” szövegrész helyébe az „E törvény és a Takarékbank Zrt.
alapszabályának alkalmazásában” szöveg,
b)
1. § (1) bekezdés c) pontjában a „Gt. 255. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:296. § (3) bekezdése” szöveg,
c)
1. § (1) bekezdés q) pontjában a „Pénzügyi” szövegrész helyébe az „Intézményvédelmi” szöveg,
d)
1. § (1) bekezdés z) pontjában a „Hpt.” szövegrész helyébe a „hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)” szöveg,
e)
11. § (4) bekezdésében a „részjegyeinek” szövegrész helyébe a „részvényeinek, részjegyeinek” szöveg,
f)
12. § (1) bekezdésében a „Hpt., valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Gt.), – illetve – hatályba lépése után – a 2013. évi V. tv. rendelkezéseit” szövegrész helyébe
a „Hpt.-t és a Ptk.-t” szöveg,
g)
14. § (4) bekezdés b) pontjában az „az alaptőkét megtestesítő instrumentumaira” szövegrész helyébe
az „a tulajdonában álló Takarékbank Zrt. részvényekre” szöveg,
h)
15. § (9) bekezdésében a „bankszámlájukat” szövegrész helyébe a „bankszámlájukat és értékpapírszámlájukat”
szöveg,
i)
17. § (1) bekezdésében a „visszavonja” szövegrész helyébe az „– a 19. § (8) bekezdése szerinti szabályzatban
kivett esetek kivételével – visszavonja” szöveg, a „15/A. §-ban” szövegrész helyébe a „15/A. §-ban, illetve
a 17/H. § (1) bekezdésében” szöveg,
j)
17/C. § (1) bekezdésében a „Szövetkezeti hitelintézet – kizárólag szövetkezeti formában –” szövegrész helyébe
a „Szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet” szöveg,
k)
17/C. § (3) bekezdésében a „Gt.-től” szövegrész helyébe a „Ptk.-tól” szöveg,
l)
17/F. § (3) bekezdésében az „a tagjai, a jogi személyek száma azonban nem haladhatja meg” szövegrész
helyébe az „a tagjai. A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézetek esetében a jogi személy
tagok száma nem haladhatja meg” szöveg,
m)
17/P. (6) bekezdésében a „(2) a)” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a)” szöveg,
n)
17/T. § (3) bekezdésében a „Felügyelet (2) bekezdésben foglalt szabályoknak megfelelően kiadott
jóváhagyását” szövegrész helyébe a „kijelölését” szöveg,
o)
20. § (10) bekezdésében a „rendelkezik a Takarékbank Zrt. azon részvényesének a Takarékbank Zrt.-ben
tulajdonolt valamennyi részvényére, amely részvényes a Takarékbank Zrt. alapszabályáról a 20. § (7) bekezdés
szerinti szavazáskor nemmel szavaz, tartózkodik, vagy távol marad illetve a 19. § (6) bekezdés” szövegrész
helyébe a „rendelkezik a 19. § (6) bekezdés” szöveg
lép.
105. § (1) Az Szhitv.
a)
5. §-ában, 16. § (1), (4) és (5) bekezdésében hatályát veszti az „a REPIVA,” szövegrész,
b)
16. § (2) bekezdésében hatályukat vesztik az „a REPIVA,” szövegrészek,
c)
17/C. § (2) bekezdésében hatályát veszti a „vagy a 19. § (13) bekezdésében meghatározott esetben”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Szhitv.
a)
1. § (1) bekezdés m), n) és r) pontja,
b)
15. § (18) bekezdése,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

17. § (3) bekezdése,
17. § (5) bekezdés c) pontja,
17. § (6) és (7) bekezdése,
17/K. § (11) bekezdése,
17/T. § (2) bekezdése,
19. § (1), (11) és (13) bekezdése,
20. § (7) és (8) bekezdése,
20/A. § (9) bekezdése,
21/A. § (1) bekezdése,
11. alcíme.

20. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
106. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 8. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy – részvénytársasági vagy szövetkezeti formában működő –
szövetkezeti hitelintézet lehet. A szövetkezeti hitelintézet lehet bank, szakosított hitelintézet és takarék- vagy
hitelszövetkezet.”
(2) A Hpt. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet a 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 7. §
(3) bekezdésében megjelölt tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet végezhet.”
107. §		
A Hpt. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bank és szakosított hitelintézet részvénytársaságként vagy fióktelepként, szövetkezeti hitelintézet
szövetkezetként vagy részvénytársaságként, pénzügyi vállalkozás részvénytársaságként, szövetkezetként,
alapítványként vagy fióktelepként működhet.”
108. §		
Hatályát veszti a Hpt. 25. § (2) bekezdés a) pontja.

21. Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló
2013. évi CCL. törvény módosítása
109. § (1) Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény
(a továbbiakban: Agrmódtv.) 222. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A 39. § (1) és (2) bekezdése külön törvényben meghatározott időpontban lép hatályba.”
(2) Hatályát veszti az Agrmódtv.
a)
222. § (9) bekezdésében a „39. § (1) bekezdése, a” szövegrész,
b)
222. § (11) bekezdésében a „39. § (2) bekezdése és a” szövegrész.

22. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása
110. § (1) Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CCLII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 191. §-a (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A 100. § (9), (10), (19), (23) és (28) bekezdése, valamint (31) bekezdés h) és i) pontja 2015. május 1-jén lép
hatályba.”
(2) A Módtv. 191. §-a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A 100. § (4), (5), (7) bekezdése, valamint (31) bekezdés a)–g) pontja külön törvényben meghatározott
időpontban lép hatályba.”
(3) Hatályát veszti a Módtv. 191. § (8) bekezdésében a „ , a 100. § (9) és (10), (19), (23), (28), valamint (31) bekezdése”
szövegrész.
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23. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
111. §		
Hatályát veszti a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36. § (5) bekezdése.

24. Záró rendelkezések
112. § (1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 4–8. § és a 20. § az e törvény kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
A 9. §, a 10. § és a 25–28. § az e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
A 78. §, a 103. § és a 2. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

113. §		
A 11. alcím az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
114. §		
A 20. alcím a hitelintézetekre és 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.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi XXXIX. törvényhez
Az MFB tv. 2. melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:
[Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni
részesedéssel:]
„12. MFB Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság”

2. melléklet a 2014. évi XXXIX. törvényhez
A Ht. 5. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A hulladék fajtánkénti egységára:
A

B
Hulladéklerakási járulékfizetéssel

1

Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék fajtája, jellege, típusa

érintett hulladék egységára
évenként (Ft/tonna)

2

települési hulladék, ideértve az előkezelt települési hulladékot is

6000 Ft

3

építési-bontási hulladék

6000 Ft

4

veszélyes hulladék

6000 Ft

5

települési szennyvíziszap

6000 Ft

6

a hulladékból előállított termék gyártása során képződött és tovább
hasznosítható maradék hulladék

4000 Ft

7

a hulladékból előállított termék gyártása során képződött és tovább nem
hasznosítható maradék hulladék

3000 Ft
”
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Kormányrendeletek

A Kormány 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelete
az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya a következő hulladékgazdálkodási létesítmények kialakítására és üzemeltetésére terjed ki:
a)
átvételi hely,
b)
a hulladékgyűjtő pont,
c)
a hulladékgyűjtő udvar,
d)
a munkahelyi gyűjtőhely,
e)
az üzemi gyűjtőhely,
f)
a hulladéktároló hely,
g)
a komposztáló telep,
h)
az átrakóállomás, valamint
i)
a válogatómű.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1.
átrakóállomás: olyan hulladékkezelő létesítmény, ahol a hulladékot a gyűjtőjárműből konténerbe ürítik,
adott esetben tömörítik, és – ha az azonnali elszállítás nem lehetséges – a konténert további ürítés nélkül
a továbbszállításig tárolják;
2.
átvételi hely: a gyártó, a forgalmazó vagy a nevében eljáró képviselőjének telephelyén kialakított gyűjtőhely,
amely a gyártó átvételi kötelezettségének hatálya alá tartozó hulladék hulladékbirtokostól történő átvételére
szolgál, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (2a) bekezdésében
meghatározott nevelési-oktatási intézmény területén a vele jogviszonyban álló gyermektől, tanulótól
papírhulladék átvételére szolgáló gyűjtőhely;
3.
havária-terv: a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező környezeti káresemény elhárítására
vonatkozó terv;
4.
hulladékgyűjtő pont: a hulladékgyűjtő sziget és a speciális gyűjtőhely;
5.
hulladékgyűjtő sziget: különböző fajtájú, hasznosításra alkalmas hulladék elkülönített gyűjtésére és
a közszolgáltatónak történő átadására szolgáló, felügyelet nélküli, közterületen kialakított, folyamatosan
a lakosság rendelkezésére álló hulladékgyűjtő pont, amelyre gyűjtőedényt telepítettek;
6.
hulladékgyűjtő udvar: az 1. mellékletben meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására
szolgáló, közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely;
7.
hulladékkezelő létesítmény: az átrakóállomás, a válogatómű, a hulladék előkezelését biztosító telephely,
berendezés, valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény;
8.
hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület
vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött
hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a Ht. 2. mellékletének
D12 ártalmatlanítási műveletét is;
9.
komposztáló telep: olyan hulladékhasznosító létesítmény, ahol a biológiailag lebomló hulladék
komposztálását végzik;
10.
konténer: a hulladék mennyiségétől, illetve minőségétől függő méretű és speciális kialakítású, zárható vagy
nyitott rendszerű tárolóeszköz, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és alkalmas a hulladék
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gyűjtésére, tárolására, valamint szállítására, ideértve a préselő rendszerrel ellátott konténert és az áruszállítás
céljára gyártott fémkonténert is;
11.
munkahelyi gyűjtőhely: a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén
végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol
a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését
lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti;
12.
speciális gyűjtőhely: a környezetre fokozott veszélyt jelentő, valamint a háztartásban képződő veszélyes
hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, jól látható és a lakosság számára könnyen megközelíthető helyen,
környezetvédelmi és közegészségügyi érdekből kialakított hulladékgyűjtő pont, ahol kormányrendeletben
vagy miniszteri rendeletben meghatározott hulladékfajta (így különösen elem- és akkumulátorhulladék,
elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka, hulladékolaj, növényvédőszer vagy
ezek csomagolása) a hulladékgyűjtő pontra telepített – az időjárás hatásainak ellenálló – gyűjtőedényben
vagy konténerben térítésmentesen elhelyezhető;
13.
üzemi gyűjtőhely: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben
meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével
összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő,
elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál;
14.
üzemnapló: e rendeletben meghatározott tartalommal a telephelyen vezetett naprakész nyilvántartás;
15.
válogatómű: a hulladék előkezelésére szolgáló hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladék és
a hulladékból kinyerhető hasznosítható összetevők válogatását végzik.
(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmak tekintetében a Ht.-ben, az egészségügyről szóló törvényben,
a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló miniszteri rendeletben, valamint
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben
meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

3. A hulladékgyűjtő sziget
3. §

(1) Hulladékgyűjtő sziget közterület-használati engedély birtokában, nyílt téren létesíthető.
(2) A hulladékgyűjtő szigetet a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy
a)
a hulladékgyűjtő sziget alkalmas legyen a gyalogosan és gépjárművel történő megközelítésre;
b)
a hulladékgyűjtő szigetre legalább 3 hulladékfajta elkülönített gyűjtését lehetővé tevő, jelzéssel, illetve
felirattal ellátott gyűjtőedény legyen telepítve;
c)
a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedény zárható vagy mechanikai védelemmel ellátott, illetve
a gyűjtőjárműhöz illeszthető rendszerű legyen, rendelkezzék bedobó nyílással; valamint
d)
a hulladék környezetveszélyeztetést kizáró módon történő gyűjtése, a hulladékgyűjtő szigetre telepített
gyűjtőedény gyűjtőjárművel történő ürítése biztosított legyen.
(3) A hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedények száma háromnál csak abban az esetben lehet kevesebb, ha
a közszolgáltató az érintett településrészen az adott települési hulladék gyűjtését és elszállítását házhoz menő
rendszerben végzi.

4. §

(1) Hulladékgyűjtő szigetet a hulladékbirtokosok tevékenysége során képződő települési hulladék elkülönített gyűjtésének
biztosítása érdekében kizárólag a közszolgáltató üzemeltethet gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel.
(2) A hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben csak hasznosításra alkalmas, és a gyűjtőedényen feltüntetett
jelzés, felirat szerinti nem veszélyes települési hulladék helyezhető el.
(3) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék elszállításáról
rendszeres időközönként gondoskodik.
(4) Ha a hulladékgyűjtő szigeten vagy közvetlenül a hulladékgyűjtő sziget mellett hulladékot helyeznek el,
a közszolgáltató a hulladék elszállításáról vagy elszállíttatásáról legkésőbb a gyűjtőedény ürítését követő
5 munkanapon belül gondoskodik.
(5) A köztisztaság és közegészségügy biztosítása érdekében a közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigetre telepített
gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról, valamint elhasználódása vagy a rendeltetésszerű használatot
akadályozó megrongálódása esetén cseréjéről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott rendszerességgel
gondoskodik.
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(6) A közszolgáltató, valamint a települési önkormányzat
a)
a hulladékgyűjtő sziget elérhetőségéről és működési rendjéről;
b)
a hulladékgyűjtő sziget igénybevételének feltételeiről, így különösen a hulladékgyűjtő szigetre telepített
gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék jellegéről, fajtájáról, valamint elszállításának gyakoriságáról
a lakosságot honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

4. A speciális gyűjtőhely
5. §

(1) Speciális gyűjtőhelyre csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény vagy konténer telepíthető, amely
alkalmas a hulladék biztonságos, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró módon történő
elhelyezésére, gyűjtésére. Természetes személy speciális gyűjtőhelyet nem létesíthet.
(2) Speciális gyűjtőhely bejelentés, nyilvántartásba vétel és hulladékgazdálkodási engedély nélkül üzemeltethető.
Természetes személy speciális gyűjtőhelyet nem üzemeltethet.
(3) A hulladékbirtokos a speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedénybe vagy kormányrendeletben meghatározott
hulladékfajta gyűjtésének céljára gyártott konténerbe a hulladékot térítésmentesen elhelyezheti.
(4) Speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedénybe, konténerbe csak az a hulladék helyezhető el, amelyre
a gyűjtőedény, konténer szerinti jelzés, felirat vonatkozik.
(5) A speciális gyűjtőhely üzemeltetője gondoskodik a gyűjtőedény, konténer
a)
tisztán tartásáról, karbantartásáról, elhasználódása vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó
megrongálódása esetén cseréjéről, valamint
b)
megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzéssel, felirattal történő ellátásáról, annak érdekében, hogy
a hulladékbirtokos számára egyértelmű legyen az, hogy a speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedényben,
konténerben milyen jellegű és fajtájú hulladék helyezhető el.
(6) A gyűjtő a gyűjtőedényben, konténerben elhelyezett hulladék elszállításáról rendszeres időközönként, és
az elszállításra vonatkozó szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően gondoskodik.

5. A hulladékgyűjtő udvar
6. §

(1) A hulladékgyűjtő udvar létesítésénél a következőket kell figyelembe venni:
a)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott lakosság számát, a hulladékgyűjtő udvar és a településen
lévő lakóingatlanok közötti közlekedési kapcsolatot és távolságot, valamint a település infrastruktúráját és
az infrastruktúra fejlesztésének szükségleteit;
b)
a hulladékbirtokostól átvehető hulladék körét, és a hulladék-összetevők szerinti hulladékmennyiséget;
c)
a hulladékgyűjtő udvar és a hulladékkezelő létesítmények kapcsolatát, a hasznosítási lehetőségeket;
d)
a hulladékgyűjtő udvar működésének környezetre gyakorolt hatásait, különösen a területén képződő
csapadékvíz elhelyezésének, elvezetésének lehetőségeit, valamint
e)
a gazdaságossági szempontokat.
(2) A hulladékgyűjtő udvarhoz vezető és a hulladékgyűjtő udvar területén kialakított közlekedési útvonalat nem
veszélyes hulladék átvétele és azt követő tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén
egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd útburkolattal kell ellátni. Az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalékés csapadékvíz elvezetését, valamint szükség szerint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.
(3) A hulladékgyűjtő udvart az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval
fel kell szerelni.
(4) A külső és belső tereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy
azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
(5) Ha a hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladékgyűjtő udvarban a hulladék veszélyességére
figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára
jól látható és olvasható legyen.
(6) Ha a hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladékot tárolnak, a gyűjtőtér burkolatát (illetve az áruszállítás céljára
gyártott fémkonténert) olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve
kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén
bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.
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7. §

(1) Hulladékgyűjtő udvar csak az 1. mellékletben meghatározott hulladék hulladékbirtokostól történő átvétele
és rendszeres elszállításáig történő elkülönített tárolása céljából, gyűjtésre, illetve előkezelésre vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedéllyel, a közszolgáltató által üzemeltethető.
(2) A közszolgáltató az átvett hulladékról a természetes személy hulladékbirtokos kérésére átvételi elismervényt ad.
Az átvételi elismervényen fel kell tüntetni az átvett hulladék típusát, fajtáját, jellegét, mennyiségét és az átvétel
időpontját.
(3) Gazdálkodó szervezettől a közszolgáltató az 1. mellékletben meghatározott hulladék átvételéért térítést kérhet.
A közszolgáltató az átvett hulladékról a gazdálkodó szervezetnek átvételi elismervényt ad.
(4) A közszolgáltató az 1. mellékletben meghatározott hulladékból adott időszakban legfeljebb a hulladékgazdálkodási
engedélyében meghatározott mennyiséget vehet át. Az átvett hulladék elszállításig történő tárolása nem
eredményezheti a környezet vagy az emberi egészség és testi épség veszélyeztetését.
(5) A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként úgy kell elkülönítetten
tárolni, hogy az a hulladék további kezelését elősegítse.
(6) A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas,
a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható.
A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok az elszállításra vagy szállítási eszközbe történő
ürítésre alkalmasak legyenek.
(7) A hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán
– megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell
tüntetni.
(8) A hulladékgyűjtő udvart úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett konténerek
ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát
az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A sérült
és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul cserélni kell.
(9) A tárolás során a konténerekhez történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
(10) Az üzemeltetés során a közszolgáltatónak gondoskodnia kell a hulladékgyűjtő udvar őrzéséről és az illetéktelen
személyek behatolása elleni védelemről.

8. §

(1) Veszélyes hulladék hulladékgyűjtő udvarban csak olyan műszaki védelemmel ellátott konténerben (így különösen
ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható konténerben) tárolható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását
és csapadékvízzel történő érintkezését megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt tárolásra vonatkozó követelményeknek.
(2) Nyílt téri tárolás esetén a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak
ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell tárolni.
(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban
reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék
a szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon tárolható. Azokat a konténereket, amelyek reakcióképes
veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymástól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy felnyitáskor egymással ne
léphessenek reakcióba.
(4) Gyógyszerhulladék hulladékgyűjtő udvarban csak zárt építményben vagy áruszállítás céljára gyártott
fémkonténerben elhelyezett, lezárt konténerben tárolható.
(5) Biohulladék hulladékgyűjtő udvarban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ideig tárolható.
(6) Hulladékgyűjtő udvarban vegyes hulladék nem tárolható.
(7) Hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl hulladékgyűjtő udvarban nem tárolható.

9. §

(1) A hulladékgyűjtő udvarban hulladékot hasznosítani vagy ártalmatlanítani nem lehet.
(2) A hulladékgyűjtő udvarban gyűjtött hulladékkal érintkező és a hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről
származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell
gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
(3) Azt a hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladékot, amelyet nem a közszolgáltató kezel, a hulladékgyűjtő udvart
üzemeltető közszolgáltató csak az átvett hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel
rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
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10. §

(1) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő udvarban átvett és tárolt, valamint a hulladékgyűjtő udvarból elszállított
hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
(2) Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:
a)
a hulladékgyűjtő udvarban átvett és onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta
és -jelleg szerint);
b)
a hulladék átvételének és elszállításának időpontja;
c)
a hulladékot a közszolgáltatónak átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója
gazdálkodó szervezet);
d)
annak adatai, akinek részére a közszolgáltató a hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladékot átadja
(ha a hulladékot nem a közszolgáltató kezeli);
e)
az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset); valamint
f)
a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
(3) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő udvar részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban
rögzíti. A közszolgáltató az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás
iránti kérelemhez csatolja. A hulladékgyűjtő udvar csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint,
a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) általi jóváhagyását követően
üzemeltethető.
(4) Az üzemeltetési szabályzatban legalább
a)
az adminisztrációra (így különösen a hulladék átvételének és elszállításának rendjére);
b)
a hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő tárolásáért és felügyeletéért felelős személyre;
c)
az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyiségére;
d)
a hulladék mennyiségének nyilvántartására (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
e)
a hulladékgyűjtő udvar műszaki állapotának, a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett hulladék biztonságos
tárolásának ellenőrzésére, az ellenőrzés megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedésekre;
f)
az üzemnapló vezetésére;
g)
a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire;
h)
a tűzvédelmi szabályok betartására; valamint
i)
a nyitvatartásra
vonatkozó előírásokat kell meghatározni.
(5) Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személyt ki kell jelölni.
(6) A hulladékgyűjtő udvar átvétellel, tárolással és előkezeléssel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet
végző szakszemélyzetének hulladékgazdálkodási vagy környezetvédelmi szakirányú képesítéssel vagy
szakoktatásban való részvételt igazoló dokumentummal kell rendelkeznie.
(7) A közszolgáltató, valamint a települési önkormányzat
a)
a hulladékgyűjtő udvar elérhetőségéről és működési rendjéről;
b)
a hulladékgyűjtő udvar igénybevételének feltételeiről, így különösen a hulladékgyűjtő udvarban átadható
hulladék jellegéről, fajtájáról, mennyiségéről; valamint
c)
a hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási rendjéről
a lakosságot a hulladékgyűjtő udvar bejáratánál, honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.
(8) A hulladékgyűjtő udvar nyitvatartását a helyi lakossági igények figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy
a hulladékgyűjtő udvar használata hétköznapokon és a hétvége valamelyik napján a lakosság számára biztosított
legyen.
(9) Veszélyes hulladék tárolása esetén a hulladékgyűjtő udvar kialakítására és üzemeltetésére a 2. melléklet szerinti
műszaki előírásokat is alkalmazni kell.

6. Az átvételi hely
11. §

(1) Az átvételi helyet a gyártó, a forgalmazó telephelyén, valamint a nevelési-oktatási intézmény területén jól látható és
könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani.
(2) Az átvételi helyet a gyártó, a forgalmazó gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel üzemeltetheti,
kivéve, ha az átvételi helyet a Ht. 28. § (5) bekezdésében meghatározott gyártó vagy forgalmazó üzemelteti.
(3) A hulladékbirtokos az átvételi helyen a törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben
meghatározott hulladékot a gyártónak, a forgalmazónak, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban
álló gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézménynek térítésmentesen átadhatja. Az átvett hulladékért a hulladék
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átadója részére – a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, tanuló kivételével – átvételi
elismervényt kell adni. Az átvételi elismervényen fel kell tüntetni az átvett hulladék típusát, fajtáját, jellegét,
mennyiségét és az átvétel időpontját.
(4) Az átvételi helyen átvett hulladékot az átvételt követően konténerben, a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé
tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen elhelyezve kell tárolni úgy, hogy az a hulladék
további kezelését elősegítse. A tárolás módjának megválasztásakor azt kell figyelembe venni, hogy az adott átvételi
helyen a hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján mi biztosítja a környezetvédelmi
szempontból legbiztonságosabb tárolást.
(5) Ha az átvételi helyen veszélyes hulladékot vesznek át, és azt az átvételt követően konténerben helyezik el, akkor
a veszélyes hulladék kizárólag műszaki védelemmel ellátott, sav- és lúgálló konténerben tárolható, és amely
megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt
tárolásra vonatkozó követelményeknek.
(6) Átvételi helyen hulladék az átvételtől számított legfeljebb 6 hónapig tárolható, ide nem értve a Ht. 12. §
(2a) bekezdésében meghatározott esetet.
12. §

(1) A gyártó, a forgalmazó, a nevelési-oktatási intézmény az átvételi helyen átvett hulladék elszállításáról vagy
elszállíttatásáról rendszeres időközönként, és a gyűjtővel, illetve a szállítóval kötött megállapodásban rögzített
feltételeknek megfelelően gondoskodik.
(2) Ha az átvételi hellyel azonos telephelyen üzemi gyűjtőhely is van, az átvett hulladékot az üzemi gyűjtőhelyre kell
szállítani.
(3) Kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott esetekben az átvételi hely üzemeltetője
az átvett és az átvételi helyről elszállított hulladékról az átvételi helyen üzemnaplót vezet. Az átvételi helyen átvett
hulladékról külön üzemnaplót kell vezetni, ha a hulladékot az átvételi hely üzemeltetője üzemi gyűjtőhelyre szállítja.
(4) Az üzemnaplót a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a következő tartalommal kell vezetni:
a)
az átvételi helyen átvett hulladék mennyisége (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
b)
a hulladék átvételének és elszállításának időpontja;
c)
annak adatai, akinek részére az átvételi hely üzemeltetője a hulladékot átadja; valamint
d)
a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
(5) Ha a műszaki feltételek adottak, továbbá kormányrendelet vagy miniszteri rendelet előírja, az átvételi helyen
az üzemeltető a hulladék elkülönített tárolására, elszállítására, kezelésére vonatkozó tájékoztatót tesz közzé annak
érdekében, hogy a lakosságot a hulladék átvételi helyre történő elszállítására ösztönözze.
(6) Ha kormányrendelet vagy miniszteri rendelet arról külön nem rendelkezik, a tájékoztatónak legalább a következőkre
kell kiterjednie:
a)
az elkülönített hulladékgyűjtés és hasznosítás céljára;
b)
az átvételi hely szerinti önkormányzat közigazgatási területén működő újrahasználati központok,
hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok működésének rendjére, nyitvatartására, elérhetőségére.

7. A munkahelyi gyűjtőhely
13. §

(1) Ha környezetvédelmi szempontból indokolt és műszakilag megvalósítható, a munkahelyi gyűjtőhelyet a hulladék
képződésének helyén kell kialakítani.
(2) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel
a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni, ide nem értve azt az esetet,
ha a munkahelyi gyűjtőhelyet egészségügyi szolgáltatónál alakítják ki. Olyan telephelyen, ahol több munkahelyi
gyűjtőhely is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló
feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
(3) Munkahelyi gyűjtőhely hulladékgazdálkodási engedély, illetve nyilvántartásba vétel nélkül üzemeltethető.
(4) Annak megválasztásakor, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, vagy
a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben gyűjtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a hulladék
fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján mi biztosítja a környezetszennyezés kizárását biztosító
gyűjtést.
(5) A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen
képződik.
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(6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének
megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
(7) Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne
elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
(8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott
gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer)
használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó
követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék
gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró,
folyadékzáró és – szükség szerint – kármentő aljzattal kell kialakítani.
(9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes
környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék
maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a felügyelőség az egységes
környezethasználati engedélyben írja elő.
(10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve
az egészségügyi hulladékot.

8. Az üzemi gyűjtőhely
14. §

(1) Üzemi gyűjtőhelyet akkor kell kialakítani, ha
a)
a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékot a munkahelyi gyűjtőhelyről nem szállítják el közvetlenül
a telephelyen kívüli kezelése céljából;
b)
a munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékgazdálkodási kötelezettségeit másképp nem tudja ellátni;
c)
a felügyelőség szakhatóságként vagy saját hatáskörében eljárva a telephelyi jellemzők, a képződött hulladék
fajtája, jellege, típusa, továbbá a hulladék elhelyezésének módja alapján azt indokoltnak tartja; valamint
d)
azt kormányrendelet vagy miniszteri rendelet előírja.
(2) Az üzemi gyűjtőhelyet térben körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményként kell
kialakítani.
(3) Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér
burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes,
egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
(4) Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani,
amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.
Ha a veszélyes hulladék csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz
elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására szolgáló rendszert.
(5) A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos
méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
(6) Az üzemi gyűjtőhelyet körül kell keríteni.
(7) Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Az üzemi gyűjtőhelyen – nyílt téri gyűjtés és az üzemi gyűjtőhely
területén belüli gépjárművel történő közlekedés esetén – a forgalom irányítására szolgáló közlekedési jelzőtáblákat
kell elhelyezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék
veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot,
jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
(8) Ha az üzemi gyűjtőhelyet üzemeltető gazdálkodó szervezet több telephelyet üzemeltet, üzemi gyűjtőhelyet több
telephelyen is létesíthet.

15. §

(1) Üzemi gyűjtőhely hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül üzemeltethető.
(2) Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően
elkülönítetten kell gyűjteni.
(3) Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy
hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
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(4) Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, konténerek
ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így különösen az út- és
térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség
szerint javítani kell.
(5) Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.
(6) Ha az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes
környezethasználati engedély birtokában végezhető, az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék
maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a felügyelőség az egységes
környezethasználati engedélyben írja elő.
(7) Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez
szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során
a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
(8) Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
16. §

(1) Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki
megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.
(2) Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben
(így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető,
amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
(3) Nyílt téri gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt vagy konténert a hulladék fizikai és kémiai
tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell gyűjteni.
(4) Az üzemi gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, gyűjtésére szolgáló
felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet össze kell gyűjteni, és gondoskodni kell a kezeléséről.
(5) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban
reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék
a szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon gyűjthető. Azokat a gyűjtőedényeket és konténereket,
amelyek reakcióképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymástól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy
felnyitáskor egymással ne léphessenek reakcióba.

17. §

(1) Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
(2) Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:
a)
az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
b)
a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;
c)
annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem
az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);
d)
az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő,
rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá
betörés, lopás, baleset); valamint
e)
a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
(3) Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti.
Az üzemeltetésről – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a felügyelőség szakhatóságként állást foglal. Az üzemi
gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a felügyelőség általi jóváhagyását követően
üzemeltethető.
(4) A felügyelőség az üzemeltetési szabályzatot – a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló KvVM rendelet szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények működési
szabályzat jóváhagyására vonatkozó –igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően hagyja jóvá,
ha
a)
a használatbavételi eljárás hiányában az üzemeltető megváltozott személyére vagy technológiaváltozásra
hivatkozva az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a felügyelőségtől ezt kérelmezi, vagy
b)
a gyűjtött hulladék típusa, a gyűjtés módja, illetve körülményei miatti felügyelőségi felszólításra
az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat jóváhagyását kérelmezi.
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(5) Az üzemeltetési szabályzatban legalább
a)
az adminisztrációra (a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és az onnan történő
elszállításának rendjére);
b)
a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtéséért és felügyeletéért felelős személyre;
c)
az egy időben maximálisan gyűjthető hulladék mennyiségére;
d)
a hulladék mennyiségének nyilvántartására (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
e)
az üzemnapló vezetésére;
f)
az üzemi gyűjtőhely műszaki állapotának, az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett hulladék biztonságos
gyűjtésének ellenőrzésére, az ellenőrzés megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedésekre;
g)
a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire; valamint
h)
a tűzvédelmi szabályok betartására
vonatkozó előírásokat kell meghatározni.
(6) Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személyt ki kell jelölni.
(7) Ha az üzemi gyűjtőhelyre beszállított és ott elhelyezett veszélyes hulladék mennyisége meghaladja a napi 1 tonnát,
az üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtés során esetlegesen bekövetkező, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy
baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására havária-tervet kell készíteni.
(8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén az üzemi gyűjtőhely kialakítására és üzemeltetésére a 2. melléklet szerinti
műszaki előírásokat is alkalmazni kell.

9. A hulladéktároló hely
18. §

(1) A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított
közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő,
veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat
mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására
szolgáló rendszert.
(2) A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval
fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási
tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
(3) A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy
azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
(4) A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak,
a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot,
jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
(5) Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból
– folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell
kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak
ellenáll.

19. §

(1) Aki hulladékot tárol, a tárolást – a hulladékgyűjtő udvar kivételével – hulladéktároló helyen végzi.
(2) Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
(3) A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása
érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint
a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a felügyelőség a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.
(4) Hulladéktároló helyen hulladék – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a hulladék fajtájának
biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt
rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos
elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
(5) Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el,
kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételek mellett tárolható.
(6) A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás
esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen
és olvashatóan fel kell tüntetni.
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(7) A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek
meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát
az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és
a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
(8) A hulladéktároló hely számára kialakított tárolótéren tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak
a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
(9) A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
(10) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik a hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni
védelemről.
20. §

(1) Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben
tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell
tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak
környezetterhelést.
(2) Nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló,
teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell elhelyezni.
(3) A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel
a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.
(4) A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes
hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.
(5) Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással
vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes,
valamint fertőző hulladék nem tárolható.
(6) A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló
felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet
össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.

21. §

(1) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhető legjobb
technikáknak.
(2) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon
üzemnaplót vezet.
(3) Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:
a)
a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
b)
a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja;
c)
a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye;
d)
annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot
nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja);
e)
az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő,
rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá
betörés, lopás, baleset); valamint
f)
a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
(4) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési
szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési
eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint,
a felügyelőség általi jóváhagyását követően üzemeltethető.
(5) A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában legalább
a)
az adminisztrációra (a hulladék tárolásra történő elhelyezésének és elszállításának rendjére);
b)
a hulladék tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért felelős személyre;
c)
az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyiségére;
d)
a hulladék mennyiségének nyilvántartására (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
e)
a hulladéktároló hely műszaki állapotának, a hulladék biztonságos tárolásának ellenőrzésére, az ellenőrzés
megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedésekre;
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(6)
(7)
(8)
(9)

f)
az üzemnapló vezetésére;
g)
a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire; valamint
h)
a tűzvédelmi szabályok betartására
vonatkozó előírásokat kell meghatározni.
Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személyt ki kell jelölni.
A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek környezeti és egészségügyi
veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek.
Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, az esetlegesen bekövetkező baleset megelőzésére vagy
környezetszennyező hatásainak enyhítésére a hulladéktároló hely üzemeltetője havária-tervet készít.
Veszélyes hulladék tárolása esetén a hulladéktároló hely kialakítására és üzemeltetésére a 2. melléklet szerinti
műszaki előírásokat is alkalmazni kell.

10. A komposztáló telep
22. §

(1) A komposztáló telepnek legalább a következő területi egységekből kell állnia:
a)
előkezelő tér,
b)
komposztáló tér,
c)
utókezelő és tároló tér.
(2) A komposztáló telep területi egységeinél a csurgalék- és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó,
szilárd burkolattal ellátott területet kell kialakítani.
(3) A komposztáló telepet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható
kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a komposztáló telepet a komposztáláson kívül más
hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
(4) A komposztáló telepen biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek
elkülönített tárolására szolgáló rendszert.

23. §

(1) Komposztáló telep hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel üzemeltethető.
(2) A komposztáló telep üzemeltetője a komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint
a komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
(3) Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:
a)
a komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladék (hulladéktípus szerint), valamint az elszállított
komposzt mennyisége, összetétele;
b)
a biológiailag lebomló hulladékot a komposztáló telep üzemeltetője részére átadó természetes személy,
gazdasági társaság hulladékbirtokos neve, címe, székhelye;
c)
a komposztot a komposztáló telep üzemeltetőjétől átvevő neve, címe, székhelye;
d)
a telepi komposztáláshoz használt technológiai berendezések, eszközök napi, havi és éves üzemideje,
az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek;
e)
a komposztálásra vonatkozó adatok, így különösen a felhasznált alapanyagok köre, a komposztálás ideje,
hőmérséklete, a forgatási gyakoriság száma, tekintettel a kezelési technológiára;
f)
az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar,
a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére
tett intézkedések);
g)
a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint
h)
a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
(4) A komposztáló telep üzemeltetője a telep részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban
rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti
kérelemhez csatolva a felügyelőségnek megküldi. A komposztáló telep csak az üzemeltetési szabályzat felügyelőség
általi jóváhagyását követően üzemeltethető.
(5) A komposztáló telep üzemeltetési szabályzata legalább
a)
a komposzt alapjául szolgáló egyes hulladéktípusok mennyiségét és minőségét tartalmazó nyilvántartás
készítésére;
b)
a komposztálás rendjének, módjának előírására;
c)
a hulladék komposztálásáért és felügyeletéért felelős személyre;
d)
az üzemnapló vezetésére;
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e)
f)

(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
24. §

a nyitvatartásra;
a beérkező biológiailag lebomló hulladék, valamint a komposzt minőségi vizsgálatának lefolytatására (így
különösen a mintavételezésre, az elemzésre, a dokumentálásra);
g)
a komposztálás során felhasznált segédanyagok mennyiségére és minőségére;
h)
a komposzt felhasználási, illetve további kezelési lehetőségeinek meghatározására, mennyiségére,
ellenőrzésének módjára;
i)
a tovább nem hasznosítható maradék hulladék ártalmatlanításának módjára;
j)
a komposztáló telep üzemeltetésére vonatkozó műszaki és környezetvédelmi előírások betartására
(így különösen a csurgalék- és csapadékvíz, levegő- és zajszennyezés kezelésére, havária-terv készítésére,
munka- és tűzvédelmi szabályok betartására, illetve a védőfelszerelés használatára)
vonatkozó kötelezettségeket tartalmazza.
Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személyt ki kell jelölni.
A komposztáló telep működtetését közvetlenül irányító vezetőnek környezetvédelmi szakirányú középfokú vagy
felsőfokú végzettséggel, vagy a környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentummal kell
rendelkeznie.
A komposztálás mérvadó jellemzőit (így különösen a hőmérsékletet és a tartózkodási időt) a higiénizációs fázisban
naponta fel kell jegyezni. A rögzített adatokat 5 éven keresztül meg kell őrizni, és azokat a környezetvédelmi
hatóság kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani.
A komposztáló telep hulladékforgalmáról éves anyagmérleget kell készíteni, valamint a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet előírásai szerint nyilvántartást kell
vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
A komposztáló telepen végzett tevékenységek gyakorlása során esetlegesen bekövetkező, a környezetet
veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására a komposztáló telepre
vonatkozó havária-tervet kell készíteni.
Komposztáló telepen biológiailag lebomló hulladék kizárólag komposztálás céljából tárolható.

(1) Ha a komposztáló telep lakosságnál képződő biológiailag lebomló hulladékot is átvesz, a komposztáló telep
működési rendjéről az üzemeltető a komposztáló telep bejáratánál és a honlapján a lakosságot tájékoztatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a)
a komposztáló telep elérhetősége;
b)
a komposztáló telepen átadható biológiailag lebomló hulladék fajtája, mennyisége;
c)
a komposztáló telep igénybevételének (így különösen a szállításnak, a nyitvatartásnak, illetve
a díjmentességnek) feltételei;
d)
a komposztáló telep használatának előnyei;
e)
a káros környezeti hatások megelőzésének módjai;
f)
a hasznosítás lehetőségei, azok várható környezeti, gazdasági hatásai.
(3) A komposztáló telep üzemeltetője a biológiailag lebomló hulladék átvételekor ellenőrzi, hogy a biológiailag
lebomló hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló hulladék a kezelési
követelményeknek nem felel meg, az átvételt meg kell tagadni.

11. Az átrakóállomás
25. §

(1) Az átrakóállomás közlekedési, ürítő helyi, konténermozgatási és -tárolási területeit lefedő úttestet egységes és
egybefüggő, a tehergépkocsik forgalmára méretezett, szilárd útburkolattal kell ellátni. Az útburkolatot közlekedési
útburkolati jelek felfestésével kell kialakítani.
(2) Az útburkolat mellett szükség szerint biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint az ezek
tárolására szolgáló rendszert. A csurgalék- és csapadékvíz tároló rendszernek biztosítania kell, hogy az fogadni tudja
a konténer, a garat és a tömörítő pajzs mosásából származó szennyezett vizet is.
(3) Az ürítő helyet garattal kell ellátni, amelyet a hulladék kiporzását és kiszóródását megakadályozó módon kell
kialakítani.
(4) Ha az átrakóállomásra veszélyes hulladékot szállítanak, az átrakóállomáson a hulladék veszélyességére
figyelmeztető táblát is el kell helyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki
számára jól látható és olvasható legyen.
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(5) Az átrakóállomás kialakítható más hulladékgazdálkodási létesítményekkel közös telephelyen is. Ebben az esetben
a kiszolgáló létesítmények – a technológiai berendezések kivételével – elhagyhatók, illetve más kezelési műveletek
kiszolgálására együttesen is alkalmazhatók.
(6) Az átrakóállomást az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel
kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha az átrakóállomást más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó
létesítményként alakítják ki, és a létesítményt körülkerítik, továbbá zárható kapuval szerelik fel.
26. §

(1) Átrakóállomás az átrakóállomáson végzett tevékenységnek megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel
üzemeltethető.
(2) Az átrakóállomás üzemeltetője az átrakóállomásra beszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon
üzemnaplót vezet.
(3) Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:
a)
az átrakóállomásra be- és az onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és
-jelleg szerint);
b)
az átrakóállomáson használt technológiai berendezések, eszközök havi üzemideje, továbbá az alkalmazott
kezelési technológia és kezelési műveletek;
c)
az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar,
a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére
tett intézkedések);
d)
a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint
e)
a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
(4) Az átrakóállomás üzemeltetője az átrakóállomás részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési
szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési
eljárás iránti kérelemhez csatolva a felügyelőségnek megküldi. Az átrakóállomás csak az üzemeltetési szabályzat
felügyelőség általi jóváhagyását követően üzemeltethető.
(5) Az átrakóállomás üzemeltetési szabályzatában legalább
a)
az adminisztrációra (így különösen a hulladék beszállításának és elszállításának rendjére);
b)
a hulladék felügyeletéért és az átrakóállomáson végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzéséért
felelős személyre;
c)
a hulladék mennyiségének nyilvántartására (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
d)
az átrakóállomáson végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek ellenőrzésére, az ellenőrzés
megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedésekre;
e)
a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire;
f)
az üzemnapló vezetésére;
g)
az átrakóállomás és a hozzá tartozó berendezések, eszközök rendszeres állapot felülvizsgálatára, továbbá
a felülvizsgálat időpontjaira és módjára; valamint
h)
a tűzvédelmi szabályok betartására
vonatkozó előírásokat kell meghatározni.
(6) Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személyt ki kell jelölni.
(7) Az átrakóállomás működtetését közvetlenül irányító vezetőnek környezetvédelmi szakirányú középfokú vagy
felsőfokú végzettséggel, vagy a környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentummal kell
rendelkeznie.
(8) Az átrakóállomásra beszállított hulladék legfeljebb a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott ideig
tárolható.

12. A válogatómű
27. §

(1) A válogatómű belső tereit egybefüggő szilárd burkolattal kell ellátni. A burkolat mellett – szükség esetén –
biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint az ezek tárolására szolgáló rendszert.
(2) A külső és belső tereket a válogatóműbe szállított hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani,
hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
(3) A válogatómű kialakítható más hulladékgazdálkodási létesítményekkel közös telephelyen is. Ebben az esetben
a kiszolgáló létesítmények – a technológiai berendezések kivételével – elhagyhatók, illetve más kezelési műveletek
kiszolgálására együttesen is alkalmazhatók.
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(4) A válogatóművet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel
kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a válogatóművet más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó
létesítményként alakítják ki, és a létesítményt körülkerítik, továbbá zárható kapuval szerelik fel.
28. §

(1) Válogatómű a válogatóműben végzett tevékenységnek megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel üzemeltethető.
(2) A válogatóműbe került veszélyes hulladék válogatásáról és tárolásáról a válogatómű üzemeltetője gondoskodik.
(3) Válogatóműben nem előkezelhető bomló szervesanyag-tartalmú hulladék, kivéve, ha az üzemeltető
a válogatóműben a bomló szervesanyag-tartalmú frakció gépi (így különösen röntgensugaras vagy optikai
berendezés segítségével történő) válogatását követően közvetlenül elvégzi az anyagában hasznosítható frakció
további válogatását is.
(4) A válogatóműben a válogatást követően hasznosításra nem kerülő másodlagos hulladék ártalmatlanításáról
az üzemeltető gondoskodik.
(5) A válogatómű üzemeltetője a válogatóműben előkezelt, tárolt, valamint a válogatóműből elszállított hulladékról
a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
(6) Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:
a)
a válogatóműben előkezelt és tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
b)
a válogatómű kezelési technológiája;
c)
az előkezelésre átvett hulladék átvételének és a válogatóműből történő elszállításának időpontja;
d)
a hulladékot a válogatómű részére átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója
gazdálkodó szervezet);
e)
annak adatai, akinek részére a válogatómű üzemeltetője az előkezelt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem
a válogatómű üzemeltetője előkezeli);
f)
az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő,
rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá
betörés, lopás, baleset); valamint
g)
a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
(7) A válogatómű üzemeltetője a válogatómű részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban
rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti
kérelemhez csatolva a felügyelőségnek megküldi. A válogatómű csak az üzemeltetési szabályzat felügyelőség általi
jóváhagyását követően üzemeltethető.
(8) A válogatómű üzemeltetési szabályzatában legalább
a)
az adminisztrációra (így különösen a hulladék beszállításának és elszállításának rendjére);
b)
a válogatómű üzemeltetésének felügyeletéért felelős személyre;
c)
a hulladék mennyiségének nyilvántartására (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
d)
a hulladék válogatásának ellenőrzésére, az ellenőrzés megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott
intézkedésekre;
e)
a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire;
f)
az üzemnapló vezetésére;
g)
a válogatómű és a hozzá tartozó berendezések, eszközök rendszeres állapot felülvizsgálatára, továbbá
a felülvizsgálat időpontjaira és módjára; valamint
h)
a tűzvédelmi szabályok betartására
vonatkozó előírásokat kell meghatározni.
(9) Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személyt ki kell jelölni.
(10) A válogatómű működtetését közvetlenül irányító vezetőnek környezetvédelmi szakirányú középfokú vagy felsőfokú
végzettséggel, vagy a környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentummal kell rendelkeznie.
(11) A válogatóműben végzett tevékenységek gyakorlása során esetlegesen bekövetkező, a környezetet veszélyeztető
üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására a válogatóműre vonatkozó havária-tervet
kell készíteni.
(12) A válogatómű területére beszállított hulladék legfeljebb a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott ideig
tárolható.
(13) A válogatómű kialakítására vonatkozó műszaki előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
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13. Záró rendelkezések
29. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

30. §		
Az e rendelet hatálybelépésekor működő munkahelyi gyűjtőhely, hulladékgyűjtő udvar, hulladéktároló hely
– ideértve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.)
Korm. rendelet szerinti tárolótelepet is –, valamint üzemi gyűjtőhely e rendeletben meghatározott módon történő
műszaki kialakításáról, e rendelet hatálybalépését követő 2 éven belül gondoskodni kell, ha kialakítása nem felel
meg a 2. melléklet szerinti követelményeknek.
31. §		
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013.
(VII. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A települési hulladék ideiglenes ellátás körében történő gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
kormányrendeletet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabályairól szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes ellátásra kijelölt
közérdekű szolgáltató minősül közszolgáltatónak.”
32. §		
Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelethez
A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető hulladék azonosító kódja, megnevezése

A
B
C
A hulladék azonosító
kódja:
02

02 01
02 01 04
02 01 08*
02 01 09
02 01 10
03
03 02

03 02 99

07
07 03
07 03 99
07 06
07 06 99
07 07
07 07 99
08

08 01
08 01 11*
08 01 12

D

1. táblázat

A hulladéktípus megnevezése:
MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS
TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL,
VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS
-FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés,
erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
műanyaghulladék (kivéve a csomagolást)**
veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék
agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól
fémhulladék**
FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-,
CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS
KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
faanyagvédőszer-hulladék
közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer
SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK
szerves festékek, pigmentek és színezékek
gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)
közelebbről meg nem határozott hulladék
zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek,
fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladék
közelebbről meg nem határozott hulladék
finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
közelebbről meg nem határozott hulladék
BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS
ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS
NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL,
KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek
eltávolításából származó hulladék
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat
tartalmazó festék- és lakk-hulladék
festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik
a 08 01 11-től
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2
08 01 17*
08 01 18
08 01 21*
08 03
08 03 17*
08 03 18
08 04
08 04 09*
08 04 10
09

09 01
09 01 07
09 01 08
09 01 10
09 01 11*
09 01 12

12
12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 10*
12 01 13
12 01 21

festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves
oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladék
festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék,
amely különbözik a 08 01 17-től
festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká
vált anyagok
nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladék
veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től
ragasztók és tömítőanyagok gyártásából,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is
beleértve)
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat
tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka
ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a
08 04 09-től
FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
fényképészeti ipar hulladéka
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és papír
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm
és -papír
egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül**
egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01,
a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt
tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz**
áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos
fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től**
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS
MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és
mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
vasfém reszelék és esztergaforgács
vasfém részecskék és por
nem-vas fém reszelék és esztergaforgács
nem-vas fém részecskék és por
szintetikus gépolaj
hegesztési hulladék
elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek
különböznek a 12 01 20-tól
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3
13
13 02
13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10*
15 01 11*
16

16 01

16 01 03
16 01 07*
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20

OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG
HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12
és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)
motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-,
hajtómű- és kenőolaj**
szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj**
biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és
kenőolaj**
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG
NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK,
SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan
gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
papír és karton csomagolási hulladék**
műanyag csomagolási hulladék**
fa csomagolási hulladék
fém csomagolási hulladék**
vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
egyéb, kevert csomagolási hulladék
üveg csomagolási hulladék**
textil csomagolási hulladék**
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy
azokkal szennyezett csomagolási hulladék
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet)
tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve
a kiürült hajtógázos palackokat
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG
NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
a közlekedés (szállítás) különböző területeiről
származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a
terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű
bontásából, valamint karbantartásából származó
hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06
és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
hulladékká vált gumiabroncsok**
olajszűrő**
fékfolyadék**
veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék**
fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től
vasfémek
nem-vas fémek
műanyagok
üveg
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4
16 02
16 02 11*
16 02 13*
16 02 14
16 02 16
16 06

16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05

17
17 01

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

17 02

17 04

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

17 06
17 06 04
17 08
17 08 02

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó
használatból kivont berendezés
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés,
amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő
hulladéktípusoktól
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től
16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely
különbözik a 16 02 15-től
elemek és akkumulátorok
ólomakkumulátorok**
nikkel-kadmium elemek
higanyt tartalmazó elemek
lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)
egyéb elemek és akkumulátorok
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A
SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT
FÖLDET IS)
beton, tégla, cserép és kerámia
beton**
tégla**
cserép és kerámia**
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól**
fa, üveg és műanyag
fa
üveg**
műanyag**
fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
vörösréz, bronz, sárgaréz**
alumínium**
ólom**
cink**
vas és acél**
ón**
fémkeverék**
kábel, amely különbözik a 17 04 10-től**
szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó
építőanyag
szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és
a 17 06 03-tól
gipsz-alapú építőanyag
gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik
a 17 08 01-től**
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5
17 09
17 09 04

20

20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 32
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 37*
20 01 38

egyéb építési-bontási hulladék
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09
01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól**
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK
ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ,
KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK),
IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT
FRAKCIÓT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15
01)
papír és karton**
üveg**
ruhanemű
textíliák
oldószerek
savak
lúgok
fényképészeti vegyszer
növényvédő szer**
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett
berendezés
étolaj és zsír**
olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től**
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták,
ragasztók és gyanták**
festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek
különböznek a 20 01 27-től**
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer**
mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től**
gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01,
a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt
elemek és akkumulátorok is megtalálhatók**
elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek
a 20 01 33-tól**
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos
és elektronikus berendezések, amelyek különböznek
a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól**
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és
20 01 35-től**
veszélyes anyagokat tartalmazó fa
fa, amely különbözik a 20 01 37-től
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20 01 39
20 01 40
20 02
20 02 01
20 03

20 03 07

műanyagok**
fémek**
kerti és parkokból származó hulladék
(a temetői hulladékot is beleértve)
biológiailag lebomló hulladék
egyéb települési hulladék
lomhulladék**

* A *-gal megjelölt hulladéktípus a hulladék veszélyességét jelöli.
** A **-gal megjelölt hulladékot valamennyi hulladékgyűjtő udvarban kötelezően át kell venni a
hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig.
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2. melléklet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelethez
A hulladékgyűjtő udvar, az üzemi gyűjtőhely és a hulladéktároló hely kialakítására és üzemeltetésére
vonatkozó műszaki előírások
1. Az üzemi gyűjtőhely, a hulladékgyűjtő udvar és a hulladéktároló hely kialakítására vonatkozó műszaki előírások:
1.1. A hulladékgyűjtő udvar területe legalább 200 m2.
1.2. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, valamint a hulladékgyűjtő udvarban és
a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladékgazdálkodási létesítmény szigetelési
rendszerét a következők szerint kell kialakítani:
1.2.1.
Nyílt téren történő kialakítás:
7
2. táblázat

1. Tehergépkocsi forgalom számára kialakított beton vagy
aszfalt felületű térburkolás.
2. Legalább 20 cm vastag padozat alatti szivárgórendszer
a csapadékvíz elvezetésére, tárolására és ellenőrzésére
(k = min. 10-3 m/sec. szivárgási tényező vagy ezzel
egyenértékű megoldás).
3. Ellenőrző szigetelőréteg a szivárgórendszer alatt 2 mm
HDPE fólia szenzorral vagy ezzel egyenértékű műszaki
megoldás.

1.2.2.

Fedett helyen történő kialakítás:
3. táblázat

1. Fedett gyűjtő-, illetve tárolóterület.
2. A veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló
teherbíró padozat kármentő aljzattal. Az épület és az
aljzat kialakítása olyan legyen, hogy a gyűjtőedényből
vagy a konténerből esetlegesen környezetbe kerülő
veszélyes hulladék az épületen belül maradjon.
3. Legalább 20 cm vastag padozat alatti ellenőrző
szivárgórendszer csapadékvíz elvezetésére, tárolására és
ellenőrzésére (k = min. 10-3 m/sec. szivárgási tényező
vagy ezzel egyenértékű megoldás).
4. Ellenőrző szigetelőréteg a szivárgórendszer alatt
2 mm HDPE fóliával vagy azzal egyenértékű műszaki
megoldással, vagy 30 cm vastag agyagréteggel
(k = 10-9 m/sec. vagy ezzel egyenértékű műszaki
megoldás).
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1.2.3.

A fedett gyűjtő-, illetve tárolóterületek funkcionális, épületszerkezeti és épületgépészeti
kialakítására vonatkozó követelményeket – a helyi körülmények és a hulladék környezeti
veszélyességét mérlegelve – kell meghatározni.
1.2.4.
A szivárgórendszer részét képező perforált elvezető csövet zárt, vízzáró betonaknába kell bekötni.
Az aknák belső felületét – szükség szerint – vegyszerálló felületi bevonattal kell kialakítani.
Az elvezető csövet a gyűjtő-, illetve tárolótér burkolatának teljes felülete alatt kell kialakítani.
Az elvezető cső átmérője legalább 10 cm.
1.2.5.
Nyílt téren történő kialakítás esetében a 2. táblázat 2. és 3. pontja szerinti feltétel abban az esetben
hagyható el, ha a létesítményt összefolyóval és övárokkal veszik körül, és a hulladék biztonságos,
valamint a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul biztosítható.
1.2.6.
Fedett helyen történő kialakítás esetében a 3. táblázat 3. és 4. pontja szerinti feltétel abban
az esetben hagyható el, ha a táblázat 2. pontja szerinti feltétellel a hulladék biztonságos és
a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul biztosítható.
1.2.7.
A hulladékgyűjtő udvarban a veszélyes hulladék gyűjtésének céljára kialakított építmény
alapterülete legalább 25 m2, áruszállítás céljára gyártott fémkonténer esetén legalább 12 m2. Ha
a hulladékgyűjtő udvarban a veszélyes hulladékot áruszállítás céljára gyártott fémkonténerben
gyűjtik, a 8. § (2) bekezdés szerinti kármentő elhagyható.
2. Az üzemi gyűjtőhely, a hulladékgyűjtő udvar és a hulladéktároló hely üzemeltetésére vonatkozó előírások:
2.1. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során legalább a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:
a)
a hulladék biztonságos gyűjtéséhez szükséges kültéri és beltéri világítás;
b)
illemhelyiséggel, fűtéssel ellátott porta-, irodaépület vagy irodakonténer;
c)
1 db legalább 200 kg-os méréshatárú, hitelesített mérleg.
2.2. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a hulladék biztonságos tárolásához szükséges kültéri és beltéri
világítást biztosítani kell.
2.3. Az üzemi gyűjtőhely, a hulladékgyűjtő udvar és a hulladéktároló hely üzemeltetése során legalább
a következő műszaki felszereltséget kell biztosítani:
a)
kármentesítési anyagok;
b)
tűzoltó készülékek;
c)
kéziszerszámok;
d)
egyéni védőfelszerelések;
e)
telefon.
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3. melléklet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelethez
A válogatóművek kialakítására vonatkozó műszaki előírások
1. A kész bálák tárolására fedett bálatárolót kell építeni, amelynek alapterülete 1000 tonna/év kapacitásonként
a)
vegyes hulladék esetén legalább 7 m2;
b)
elkülönítetten gyűjtött hulladék esetén legalább 50 m2.
2. A válogatóműnek legalább a következő műszaki berendezésekkel, felszerelésekkel, eszközökkel kell rendelkeznie:
a)
számítógépes kapcsolattal ellátott hitelesített hídmérleg;
b)
illemhelyiséggel, mosdóval, zuhanyzóval, öltözővel, munkaruha- és kéziraktárral ellátott porta- vagy
irodaépület;
c)
gyűjtő- és felhordó szalagok, válogatószalag;
d)
válogatókabin munkaállásokkal;
e)
kármentesítési anyagok;
f)
tűzoltó készülékek;
g)
kéziszerszámok;
h)
egyéni védőfelszerelések;
i)
telefon;
j)
konténer.
3. A válogatóműnek a következő műszaki berendezések közül legalább eggyel kell rendelkeznie:
a)
dobrosta;
b)
mágnes szeparátor;
c)
előaprító vagy zsáknyitó berendezések;
d)
légszeparátor;
e)
ballisztikus szeparátor;
f)
optikai, infravörös, illetve röntgensugaras szeparátor;
g)
örvényáramú szeparátor;
h)
egyéb – fajsúly, méret vagy a hasznosítható anyagok megkülönböztetésére és leválasztására szolgáló –
szortírozó berendezések;
i)
utóaprító berendezés.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelete
a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről,
a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, valamint a villamos energia hálózati csatlakozási díjak
meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló
7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy a földgázelosztó kapcsolt vállalkozásának
tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő vezetékre történő bekapcsolásra, fejlesztésre, rákapcsolásra
(a továbbiakban együtt: csatlakozásra) és kapacitásnövelésre terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában
1.
bekapcsolás: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó földgázellátásához szükséges azon
hálózathasználati feltételek biztosítása (vásárolt kapacitásra vonatkozó igény kielégítése), amely legfeljebb
a leágazó elosztóvezeték építésére és üzembe helyezésére, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói
vezeték üzembe helyezésére terjed ki,
2.
fejlesztés:
a)
egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes
szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének)
a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható, elosztóvezeték-építéssel
történő kielégítése,
b)
egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó
igényének) szállító- vagy elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése, beleértve a csatlakozóvezeték
és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését is; valamint a földgáztermelő részére csatlakozási pont
kialakítása,
3.
kapacitásigény: a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó által a szállítási rendszerüzemeltető vagy
a földgázelosztó részére benyújtott igénylésben megadott kapacitás,
4.
kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény kielégítése szállító- vagy
elosztóvezeték építése nélkül,
5.
kezdő beruházás: a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól
szóló 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet, vagy a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól
és a csatlakozási díjak elemeiről szóló 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet alapján, de 2014. szeptember 1-je
előtt megkötött csatlakozási szerződéssel létesített vagy létesítendő földgáz elosztóvezeték építésével
megvalósuló csatlakozás,
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leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a felhasználási hely
telekhatáráig tart,
7.
leendő felhasználó: aki – a kapacitásnövelés esetét ide nem értve – kapacitásigényt jelent be a szállítási
rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére,
8.
rákapcsolás: a 2004. január 27. előtt létesült leágazó elosztóvezetékkel rendelkező ingatlanokon a leágazó
elosztóvezeték, a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET)
és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alapján kell értelmezni.
6.

2. A csatlakozási díjak meghatározása
2. §

(1) A csatlakozási díj fizetésének esetei
a)
leendő vagy a már csatlakozott felhasználó esetében önálló ellátást biztosító csatlakozási pontonként
a bekapcsolás, fejlesztés és rákapcsolás,
b)
már csatlakozott felhasználó esetében a kapacitásnövelés,
c)
a földgáztermelő esetében a fejlesztés.
(2) A csatlakozási díjat a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére kell megfizetni.
(3) A csatlakozási díj megállapításakor figyelemmel kell lenni a csatlakozási díjakra vonatkozóan lefolytatott költségfelülvizsgálat eredményére.
(4) A csatlakozási díjaknak ösztönözniük kell a meglévő földgázrendszer kihasználását.

3. §

(1) Tételes csatlakozási díj esetén a földgázelosztó vagy a szállítási rendszerüzemeltető az igény benyújtásának
időpontjában hatályos szabályok szerint alkalmazandó csatlakozási díj mértékét szerződéses ajánlatában közli
a leendő vagy a már csatlakozott felhasználóval, vagy a földgáztermelővel.
(2) Amennyiben a csatlakozási díj a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírások alapján kerül meghatározásra,
a földgázelosztó, vagy a szállítási rendszerüzemeltető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy
a földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díjat az igény benyújtása időpontjában hatályos szabályok
szerint számítja ki, és szerződéses ajánlatában közli a leendő vagy a már csatlakozott felhasználóval, vagy
a földgáztermelővel.
(3) A csatlakozási szerződésben rögzíteni kell a csatlakozási díjat, annak pénzügyi feltételeit, valamint – a tételes
csatlakozási díj kivételével – a csatlakozási díj meghatározására vonatkozó részletes számítást.
(4) Az engedélyesek csatlakozási pontonként és helyrajzi számonként részletes, ellenőrizhető és egymástól elkülönített
nyilvántartást vezetnek a befizetett csatlakozási díjról, valamint a kezdő beruházással kapcsolatos 10. §-ban foglalt
visszatérítésről.
(5) Amennyiben a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy a földgáztermelő a csatlakozási díj mértékével nem
ért egyet, kérelmet nyújthat be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal)
annak kivizsgálására, hogy a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó által az ajánlatában megadott vagy
kiszámított csatlakozási díj megfelel-e a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek.
(6) Ha egy építkezés beruházója vagy kivitelezője gondoskodik az ingatlan földgázrendszerre történő csatlakozásáról,
a csatlakozással vagy kapacitásnöveléssel kapcsolatban az e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

4. §

(1) A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy a földgáztermelő a csatlakozási díjon kívül a csatlakozásért,
a kapacitásnövelésért és az üzembe helyezés érdekében felmerülő egyéb tevékenységekért – a 9. § (1) bekezdésében
és a 14. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – más jogcímen díj vagy térítés megfizetésére nem köteles.
(2) Nem kérhető csatlakozási díj, ha a vásárolt kapacitást a csatlakozási szerződés a több felhasználási helyet is
tartalmazó egybefüggő telephelyre vonatkozóan tartalmazza, és az egybefüggő telephelyen belül többletkapacitás
iránti igény jelentkezik úgy, hogy
a)
a felhasználási helyek száma nem nő, és
b)
fejlesztés vagy kapacitásnövelés nem szükséges az igény kielégítése érdekében.

3. A csatlakozási díjak mértéke elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetén
5. §		
A csatlakozási díj fizetésének esetei
a)
a bekapcsolás,

13726

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 133. szám

b)
c)
d)

a fejlesztés,
a kapacitásnövelés és
a rákapcsolás.

6. §

(1) Az elosztóvezetékre vonatkozó csatlakozási díjakat
a)
bekapcsolás esetén a 2. melléklet 1. pont a) alpontja,
b)
az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén a 2. melléklet 1. pont b) és c) alpontja,
c)
az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén a 2. melléklet 2. pontja,
d)
kapacitásnövelés és rákapcsolás esetén a 2. melléklet 3. pontja
tartalmazza.
(2) A földgázelosztó az (1) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti csatlakozási díjat a rendelet hatálybalépését követő
gázév kezdetétől az 1. melléklet szerinti inflációs korrekció alkalmazásával növeli meg.
(3) Amennyiben a bekapcsolásra az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerint, a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti
csatlakozási díj megfizetésével megvalósult fejlesztés keretében létesült elosztóvezetéken kerül sor, a földgázelosztó
a vezeték használatbavételét követő négy éven keresztül a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti díjra jogosult.
A négy év eltelte után a csatlakozási díj számítása tekintetében az (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

7. §

(1) Amennyiben az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén az igénylőnként számított beruházási
összeg a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díj kétszeresét meghaladja, a földgázelosztó
a 2. melléklet 1. pont c) alpontja szerinti csatlakozási díjra jogosult.
(2) Amennyiben a földgázelosztó a csatlakozási díjat az (1) bekezdésre tekintettel állapította meg, a földgázelosztó
az elosztóvezetékre később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett csatlakozási díjat
az (1) bekezdés szerint csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók részére visszatéríti mindaddig, amíg a később
csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett összegekkel csökkentett, az (1) bekezdés szerint
megfizetett csatlakozási díj egyenlő nem lesz a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díjjal.
(3) A földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti fejlesztéssel megvalósult vezetékre történő bekapcsolás esetén a vezeték
használatbavételét követően a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díjra jogosult, mindaddig, amíg
a (2) bekezdés szerinti visszatérítési kötelezettség maradéktalanul nem teljesül. A visszatérítési kötelezettség
teljesítése után a csatlakozási díj számítása tekintetében a 6. § (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

8. §

(1) Az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén a csatlakozási díj megállapításakor figyelemmel kell
lenni
a)
a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre, kivéve a felhasználónál beszerelt
vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezések és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint
aktiválható eszközértékre és beszerelési költségre,
b)
az adott beruházással összefüggésben az egyes értékesítési kategóriánkénti elosztási díjakban elismerésre
kerülő költségelemekre (értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség),
c)
az elosztási díjak megállapításakor figyelembe vett kapacitás- és mennyiségi adatokra, valamint a leendő,
vagy a már csatlakozott felhasználó által igényelt vásárolt kapacitásra, a vásárolt földgáz várható
mennyiségére és a kiépített összes kapacitásra.
(2) A csatlakozási díj mértékét az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén úgy kell megállapítani,
hogy az a földgázelosztási-rendszeren vételező többi felhasználót ne terhelje.

9. §

(1) Az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó
a fejlesztés földgázelosztó által kiszámított teljes összegét köteles a fejlesztés megkezdése előtt megfizetni
a földgázelosztó részére.
(2) A csatlakozási szerződés tartalmazza a 3. § (2) bekezdés szerint kiszámított csatlakozási díj összegét, valamint külön
fizetendő tételként a fejlesztés teljes összege és a csatlakozási díj különbözetének összegét.
(3) A földgázelosztó köteles a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj különbözetének, vagy a (5) bekezdés
szerinti esetben a beruházás teljes összegének visszafizetését megkezdeni a felhasználó részére, ha a beruházás
tervezésekor figyelembe vett kapacitásigény az üzembe helyezést követő két egymást követő teljes gázévben teljes
mértékben lekötésre és legalább a gázévente tervezett mennyiség átvételre került. A földgázelosztó a különbözetet,
vagy a teljes összeget a fenti két gázév eltelte után két gázév alatt kamatmentesen két egyenlő részletben fizeti
vissza, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.
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(4) A csatlakozási díj mértéke a beruházásra értékesítési kategóriánként számított várható elosztott mennyiségre
vetített üzemeltetési költség, tőkeköltség és értékcsökkenés, és az értékesítési kategóriánként számított fajlagos
elosztási díj üzemeltetési költség, tőkeköltség és értékcsökkenés elemei különbségének a várható elosztott
mennyiséggel szorzott értéke.
(5) Nem kérhető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználótól csatlakozási díj abban az esetben, ha a (4) bekezdés
szerinti szorzat kisebb, vagy egyenlő, mint nulla.
(6) A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó által fizetendő csatlakozási díjat a földgázelosztó a kapacitásigény
alapján értékesítési kategóriánként határozza meg. Több leendő vagy már csatlakozott felhasználó esetén
a csatlakozási díj kapacitásarányosan kerül megállapításra.
(7) A (3) bekezdés szerinti visszafizetést az adott felhasználási helyen földgázt vételező mindenkori ingatlantulajdonos
részére kell teljesíteni.
10. §		
Kezdő beruházásra történő, 2014. október 1-jét követően igényelt bekapcsolás vagy fejlesztés esetén
a földgázelosztó a kezdő beruházásra később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett csatlakozási
díjat a kezdő beruházás alkalmával csatlakozott felhasználó vagy felhasználók részére azok befizetéseivel arányosan
átadja (a továbbiakban: visszatérítés). Visszatérítésre legfeljebb addig kerül sor, amíg a kezdő beruházás alkalmával
csatlakozott felhasználó vagy felhasználók által fizetett csatlakozási díjnak az átadott összeggel csökkentett mértéke
egyenlő nem lesz a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti kapacitás kategóriákra tekintettel meghatározott
csatlakozási díjjal.
11. §

(1) A földgázelosztó a 10. § szerinti visszatérítést az újabb csatlakozások üzembe helyezésétől számított 90 napon belül
teljesíti a jogosult felhasználó részére.
(2) A 6. § (2)–(3), a 7. § és a 10. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a földgázelosztó részletes
nyilvántartást vezet minden csatlakozási díjszámításról.
(3) A földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza a 6. § (3) bekezdése, a 7. § és a 10. § szerinti csatlakozási díjszámítás és
visszatérítés részletes szabályait.
(4) A 7. § (1) bekezdés szerinti csatlakozás esetén a földgázelosztó a csatlakozási szerződés megkötését követő
10 munkanapon belül a csatlakozás költségeiről – azok indokolásával – részletesen tájékoztatja a Hivatalt.

12. §		
Kapacitásnövelés esetén, amennyiben a felhasználó a megnövekedett kapacitásigény miatt a továbbiakban
egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként vételez, a felhasználó a 2. melléklet 3. pontja szerinti kapacitásnövelési
díjat, valamint az új kategóriának megfelelően számított csatlakozási díj és az eredetileg megfizetett csatlakozási díj
különbözetét fizeti meg.

4. A csatlakozási díjak mértéke szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetén
13. §

(1) A csatlakozási díj fizetésének esetei
a)
a fejlesztés és
b)
a kapacitásnövelés.
(2) A szállítóvezetéki csatlakozási díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az a földgázszállítási rendszeren vételező
többi felhasználót ne terhelje.
(3) A szállítóvezetéki csatlakozási díj megállapításakor figyelemmel kell lenni
a)
a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre,
b)
az adott beruházással összefüggésben az egyes szállítási rendszerüzemeltetési díjakban elismerésre kerülő
értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség elemekre, és
c)
a szállítási rendszerüzemeltetési díj megállapításakor figyelembe vett kapacitásra és a csatlakozás
következtében lekötendő többletkapacitásra.
(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevétele során az üzemeltetési költségben elismert veszteség
mértéke nem lehet több 0,2%-nál.

14. §

(1) A szállítóvezetékre történő csatlakozás esetén – ide nem értve a 15. § (1) szerinti csatlakozás esetét – a csatlakozási
díjat a 2. melléklet 4. pontja tartalmazza.
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(2) Fejlesztés vagy kapacitásnövelés esetén a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó a beruházás szállítási
rendszerüzemeltető által kiszámított teljes összegét köteles megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető részére.
A beruházásról szóló megállapodás tartalmazza a 3. § (2) bekezdése szerint kiszámított csatlakozási díjat.
(3) A szállítási rendszerüzemeltető köteles visszafizetni a felhasználó részére a beruházás teljes összege és a csatlakozási
díj közötti különbözetet, valamint a (4) bekezdés szerinti esetben a beruházás teljes összegét, ha a beruházás
tervezésekor figyelembe vett kapacitás teljes mértékben lekötésre került. Az elszámolás módját és időbeli
ütemezését a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.
(4) Nem kérhető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználótól csatlakozási díj abban az esetben, ha a fejlesztés
vagy a kapacitásnövelés eredményeképpen a szállítási díjak nem emelkednek, figyelemmel a 2. melléklet 4. pont
1. alpontjára.

5. A csatlakozási díjak mértéke földgáztermelő csatlakozás esetén
15. §

(1) A földgáztermelő részére történő fejlesztés kizárólag a szállító- vagy az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási
pont kivitelezését tartalmazza.
(2) A földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díj megállapításakor a csatlakozási pont kialakításának költségére kell
figyelemmel lenni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a csatlakozással érintett elosztói rendszer azon szakaszán,
ahol a termelői csatlakozás kialakításra kerül, nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség
továbbítása, akkor a meglévő vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra
kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége is figyelembevételre
kerül.

16. §

(1) A földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díjat a 2. melléklet 5. pontja tartalmazza.
(2) A földgáztermelő elosztóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a csatlakozási díjat a 9. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint, szállítóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint fizeti
meg.

6. Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. október 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 22. §-a a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

18. §		
Hatályát veszti a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 6/2014. (VIII. 28.) MEKH rendelet.
19. §		
Attól a felhasználótól vagy földgáztermelőtől, aki vagy amely e rendelet hatálybalépéséig visszterhesen vagy
ingyenesen jutott hozzá a vásárolt kapacitáshoz, e korábbi bekapcsolásért, fejlesztésért vagy kapacitásnövelésért
utólag díj és térítés nem szedhető.
20. §		
Ha a földgázelosztó 2011. június 30-ig nem kezdte meg az elosztóvezeték üzemeltetését, és olyan vezetéket fog
üzemeltetni, amelyet korábban másik földgázelosztó üzemeltetett, akkor az 1. § 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés
tekintetében a fajlagos költség figyelembevételekor a korábbi üzemeltetőre vonatkozó, a költség-felülvizsgálat
alapján megállapított fajlagos költségelemekre (értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség) kell figyelemmel
lenni, mindaddig, amíg a GET 104/A. § (1) bekezdés szerinti költség-felülvizsgálat eredménye a földgázelosztó
vonatkozásában nem áll rendelkezésre.
21. §		
A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó üzletszabályzatát e rendeletnek megfelelően átdolgozza és
e rendelet kihirdetését követő 2 hónapon belül a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja.
22. §

(1) A villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről
és alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A rendelet szerinti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”
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(2) Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a csatlakozást igénylő felhasználó igényének kielégítése érdekében
a) kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb
1 csatlakozási pontra felhasználónként,
aa) szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) esetén legfeljebb 50 méter,
ab) földkábel esetén legfeljebb 25 méter
hosszúságú közcélú vezetéket,
b) középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor kisfeszültségű vételezésnél új közép/kisfeszültségű
transzformátorállomásonként, középfeszültségű vételezésnél csatlakozási pontonként,
ba) szabadvezeték esetén legfeljebb 250 méter,
bb) földkábel esetén legfeljebb 125 méter
hosszúságú közcélú vezetéket, valamint a szükséges nagy/középfeszültségű és közép/középfeszültségű
transzformátorállomás(oka)t
az elosztó külön díjfizetés nélkül létesíti, valamint a már rendelkezésre álló hálózat kapacitását a szükséges
mértékben megnöveli.”
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelethez

A csatlakozási díj mértékének megállapításánál alkalmazandó inflációs korrekció
A csatlakozási díj inflációs korrekcióját a földgázelosztó – 5 éves periódussal – az alábbiak szerint végzi el:
a) Inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha az adott
meghaladja az 5%-ot. A korrekció mértéke az adott évre vonatkozó
A csatlakozási díj számításánál figyelembe vehető inflációs előrejelzés
megelőzően közzétett legutolsó, „Jelentés az infláció alakulásáról” című
fogyasztóiár-index értéke (százalékban kifejezve).

évre vonatkozó inflációs előrejelzés mértéke
inflációs előrejelzés 5%-ot meghaladó része.
a Magyar Nemzeti Bank által a számítás évét
kiadványban a számítás időszakára vonatkozó

b) Amennyiben az a) pont szerinti inflációs előrejelzés mértéke egymást követő 5 évben nem haladja meg az évi 5%-ot,
a 6. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontja szerinti csatlakozási díj a rákövetkező évben 5%-kal megemelhető. Az ezt követő 5
évben az a) pont szerinti inflációs szabály érvényes.
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2. melléklet a 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelethez
A csatlakozási díjak mértéke (a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

1. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a bekapcsolás és az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja
szerinti fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
a) Bekapcsolás esetén a tételes csatlakozási díj:
3
aa) 4 m /h-ig: 150.000 Ft
3
3
ab) 4 m /h-nál nagyobb - 20 m /h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k-4)
3
ac) 20 m /h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 x (k-20)
b) Az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti esetben a tételes csatlakozási díj kapacitás kategóriánként:
3
ba) 4 m /h-ig: 285.000 Ft
3
3
bb) 4 m /h-nál nagyobb - 20 m /h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 x (k-4)
3
bc) 20 m /h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 x (k-20)
c) Az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti esetben, amennyiben a beruházás összege meghaladja
a 2. melléklet 1. pont b) alpont szerinti, kapacitáskategóriának megfelelő díj kétszeresét, a csatlakozási díj:
3
ca) 4 m /h-ig: Fi = Bi – 285.000 Ft
3
3
cb) 4 m /h-nál nagyobb - 20 m /h-nál nem nagyobb: Fi = Bi – (285.000 Ft + 9.500 x (k-4))
3
cc) 20 m /h-nál nagyobb: Fi = Bi – (437.000 Ft + 2.850 x (k-20)
ahol:

A
Fi

1.
2.

Bi
3.

k

B
Az adott beruházáshoz igénylőnként kiszámított csatlakozási díj, forint.
A beruházás során az igénylőnként számított, a számviteli törvény szerint
aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy
beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó számviteli
törvény szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét, forint.
3
az igényelt kapacitás (m /h).

2. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpont szerinti fejlesztés
esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
Az értékesítési kategóriánként számított csatlakozási díj mértéke:
F=

 É Ü


−

 É Ü


∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚 , ha a kifejezés értéke nagyobb, mint 0.

Egyéb esetben a csatlakozási díj 0 (F=0).

A felhasználóktól szedhető csatlakozási díj maximuma: Fmax = B
ahol:

	
  

A

1.
2.

F
B

3.
4.

TK1
TK0

5.
6.

ÉCS1
ÉCS0

B
Az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj, forint.
A beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték,
kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő
berendezés és nyomásszabályozó számviteli törvény szerint aktiválható
eszközértékét és beszerelési költségét, forint.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított tőkeköltség.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert
tőkeköltség.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított értékcsökkenés.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert
értékcsökkenés.
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7.
8.

ÜK1
ÜK0

9.
10.

m1
m0

A beruházásra értékesítési kategóriánként számított üzemeltetési költség.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert
üzemeltetési költség.
Várható elosztott mennyiség.
A
rendszerhasználati
díjak
számításánál
figyelembe
vett,
tarifakategóriánkénti elosztott mennyiség.

3. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a kapacitásnövelés és rákapcsolás esetén alkalmazandó
tételes csatlakozási díj mértéke
A kapacitásnövelés díja
a)
Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki ellenőrzés
időtartama a 2 munkaórát nem haladja meg: 30.000 Ft
b)
Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki ellenőrzés
időtartama a 2 munkaórát meghaladja: 70.000 Ft.
A rákapcsolás csatlakozási díja: 20.000 Ft

4. Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében a fejlesztés és kapacitásnövelés esetén alkalmazandó
csatlakozási díj mértéke
1. Kilépési kapacitások tekintetében csatlakozási díj nem szedhető, ha az új árbevétel-igény és lekötés alapján
számított fajlagos kisebb vagy egyenlő a jelenlegi árbevétel és lekötés alapján számított fajlagosnál, azaz
F=0
2. Kilépési kapacitások tekintetében csatlakozási díj szedhető, ha a megváltozott árbevétel-igény és a lekötés alapján
számított fajlagos meghaladják a jelenlegi árbevétel-igény és lekötés alapján számítottat.
A kilépési kapacitások tekintetében, ha

akkor a csatlakozási díj mértéke: F = B

KT

-B

K0

ahol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

	
  

A
Á
F
L
f
B
KT
B
K0

B
árbevétel-igény, forint
csatlakozási díj, forint
lekötött kapacitás, MJ/h; MJ/nap
fajlagos árbevétel-igény, forint/MJ
a beruházás tényleges összege, kilépési pont létrehozása esetén, forint
a két fajlagos (jelenlegi és új) egyezősége esetén számított beruházási összeg, kilépési
pont létrehozása esetén, forint
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5. A földgáztermelő földgázszállító és -elosztóvezetékhez történő csatlakozása esetén alkalmazandó
csatlakozási díj
F =B
t
t
ahol:
1.
2.

A
F
t
B
t

B
A földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj, forint.
Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében:
a kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint.
Elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetében:
- ha biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor
az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint;
- ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása,
akkor figyelembe veendő a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a
meglévő vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a
betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges
eszközök költsége, forint.
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai,
teljes ülési állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 28/2014. (IX. 29.) AB határozata
a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról
és megsemmisítéséről
Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Balsai István, dr. Dienes-Oehm Egon és
dr. Pokol Béla alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenes,
ezért azt megsemmisíti.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
Indokolás
I.
[1] 1. Az INDEX.HU Zrt. (a továbbiakban: indítványozó) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján az alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. Kérte az Alkotmánybíróságot, hogy
állapítsa meg a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességét, és semmisítse meg azt,
mivel az alaptörvény-ellenes, sérti az Alaptörvény IX. cikkének (1) bekezdésében biztosított véleménynyilvánítási
szabadságot, valamint a IX. cikk (2) bekezdésében garantált sajtószabadságot.
[2] Az alkotmányjogi panaszra okot adó perben az indítványozó szerint rendezvény biztosításában feladatot ellátó,
így tehát közhatalmat gyakorló rendőrök érvényesítették személyiségi jogaikat egy, a rendezvényről beszámoló
internetes hírportál kiadójával, illetve szerkesztőségével szemben. A rendezvényről beszámoló hírportálként
az alkotmányjogi panasz szerint az indítványozó több alapjogot, így a véleménynyilvánítás szabadságát és
a sajtószabadságot gyakorolta, amit a közhatalom képviselője tűrni köteles. Álláspontja szerint a rendezvényről
fénykép készítése és közlése a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás nem verbális módja, amely az alkotmányos
teória és gyakorlat szerint a verbális kifejezésmóddal azonos védelmet élvez. A véleményszabadság pedig kiterjed
arra is, hogy annak alanya szabadon megválassza a kinyilvánítás módját, eszközeit; azok célszerűségét vagy
szükségességét. Ennek alapján szabadon dönthető el, hogy a rendezvényről szóló beszámolóban fényképpel
is illusztrálja a panaszos a kifejtett véleményét. A rendezvényről készített, a rendőröket is érintő beszámoló
kifejezetten a közügyekről való tájékozódást és a közügyek vitathatóságát szolgálta, vagyis politikai beszédnek
minősül. Az indítványozó szerint a közhatalom-gyakorlás nyilvánosság általi ellenőrzésének része, hogy
tudósításaihoz adott esetben a rendőrök felismerhető arcképmását is felhasználhassa, hiszen a közhatalomnak
az eljáró rendőr ad arcot. Ha a rendőrnek nincs arca, elvész a közhatalom felelőssége és bizonytalanná válik
személyes felelőssége. Ez a közlés, mint politikai beszéd is fokozott alkotmányos védelmet élvez. Tekintettel arra,
hogy a rendőrképmás közzétételének tilalma korlátozza a véleménynyilvánítási és sajtószabadságot, a rendőr
emberi méltóságának sérelmét mindig igazolni kell, az ilyen sérelem fennállása pedig csak esetről esetre dönthető
el. Az alkotmányjogi panasz szerint ebben az ügyben ilyen körülmény nem merül fel. A bíróság ezekre a tényezőkre
nem volt megfelelően figyelemmel, az ítéletben a rendőrök mint természetes személyek számára nyújtott
jogvédelmet. Az ítélet csak azt vette számításba, hogy a közszereplő természetes személyeknek a nyilvánosság
tekintetében az átlagosnál nagyobb tűrési kötelezettségük van, amit a Ptk. azzal juttat kifejezésre, hogy képmásuk
nyilvánosságra hozatalához nem követeli meg a hozzájárulásukat. Álláspontja szerint az, hogy az ítélet azzal érvel,
hogy a rendőrök nem közszereplők, nem eredményezi a polgári jogi képmásvédelem főszabályának (hozzájárulás
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megkövetelése) alkalmazását. A rendőrök számára nyújtott polgári jogi személyiségvédelemmel a bíróság egyúttal
alkotmányos indok nélkül korlátozta a panaszos megjelölt alapjogait, így a vélemény- és sajtószabadság sérelmet
szenvedett.
[3] 2. Az alkotmányjogi panasz megfelel az Abtv.-ben előírt formai és tartalmi követelményeknek [Abtv. 56. §
(2) bekezdés].
[4] Alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §) az, hogy az Alaptörvény ama szabálya, amely szerint
Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, továbbá biztosítja a demokratikus közvélemény
kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit, érvényesült-e a konkrét esetben, amikor egy a rendezvény
biztosításában részt vett rendőrökről készített fényképnek a tüntetésről szóló tudósításban való nyilvánosságra
hozatala miatt a hírportálként működő sajtószervet a bíróság elmarasztalta.
[5] A képmáshoz való jog és a sajtó tájékoztatási feladatának viszonya általában polgári jogi kérdés, és rendszerint
a bíróság mérlegelésére tartozik, melyik jogé az elsőbbség. Azonban az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése alapján
alkotmányjogi kérdés is a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás érvényesülése.
[6] 3. Az indítványra okot adó ügyben első fokon eljárt törvényszék ítéletének meghozatalát követően kiadott,
1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat rendelkező része szerint a nyilvános helyen
vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során
nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy
hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához szükséges a hozzájárulása.
[7] A jogegységi határozat rendelkező része lényegében a „nyilvános közszereplő” fogalmát értelmezte. Az Ítélőtábla
ítélete a jogegységi határozatra nem hivatkozik.
[8] 4. Az indítvány benyújtását követően a Kúria Pfv.IV.20.784/2013/5. számú ítélete – az indítványozó mint alperes
felülvizsgálati kérelme alapján – az alkotmányjogi panasszal támadott ítéletet hatályában fenntartotta.
II.
[9] Az Alaptörvény rendelkezései szerint:
„IX. cikk (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény
kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.”
III.
[10] Az indítvány megalapozott.
[11] 1. Az Alkotmánybíróság a 7/2014. (III. 7.) AB határozatban már rámutatott arra, hogy az Alkotmány 61. § (2) és
(3) bekezdésével az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése tartalmi szempontból azonosan rendelkezik. Mindkettő
az alapvető jogok között, állami kötelezettségként fogalmazza meg a sajtó szabadságának és sokszínűségének
védelmét, és mindkét szabály – az előző Alkotmányé az alkotmánybírósági értelmezés révén – egyértelműen
a „demokratikus közvélemény” kialakulásához kapcsolja a sajtó szabadságát és sokszínűségét. Ezért a korábbi
határozatokban a sajtó szabadságával, a demokratikus közvélemény kialakulásával összefüggésben kifejtett
értelmezés a jelen ügyben az indokolásba illeszthető {7/2014. (III. 7.) AB határozat, Indokolás [20]–[23]}.
[12] Történeti alkotmányunk vívmányainak tiszteletben tartása, továbbá az a kötelezettség, amely szerint az Alaptörvény
rendelkezéseit a történeti alkotmány vívmányaival összhangban kell értelmezni [R) cikk (3) bekezdés], szintén a sajtó
szabadságának, a szabad tájékoztatásnak, a sajtó „demokratikus közvélemény” kialakításában betöltött szerepének
a kiemelt védelmét indokolja.
[13] A sajtószabadság minden kétséget kizáróan történeti alkotmányunk vívmányai közé tartozik. Az 1848-as
forradalom legelső lépése és egyszersmind fő követelése a sajtó szabaddá tétele, a sajtószabadság kivívása volt:
a sajtószabadság volt minden más szabadság alapja. E nélkül az égetővé vált politikai és társadalmi kérdéseket,
a nagy átalakulás kívánalmait nem lehetett megfogalmazni a nyilvánosság előtt. A március 15-én közzétett
kiáltvány 12 pontja közül a legelső mondta ki: „Kívánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.” Csak ezt követte
a felelős minisztérium, a törvény előtti egyenlőség, a közteherviselés, a jobbágyfelszabadítás követelése és minden
egyéb. Az előzetes cenzúra eltörlésével az áprilisi törvények egyike, az 1848. évi XVIII. törvénycikk, a sajtótörvény
biztosította a sajtószabadságot.
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[14] A sajtó szabadsága, mint történeti alkotmányunk vívmánya a kezdettől fogva összekapcsolódott a jelenkor
eseményeiről szóló szabad tájékoztatással, a társadalmi kérdéseknek a nyilvánosság elé tárásával. A sajtó
szabadságának védelme, a szabad tájékoztatás feltételeinek biztosítása egyrészt az Alaptörvény IX. cikk
(2) bekezdésén alapuló állami kötelezettség, másrészt a személyek alapvető joga, amely az Alaptörvény I. cikk
(3) bekezdésében foglalt feltételek mellett korlátozható.
[15] 2. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában kommunikációs alapjogként tekintett a sajtó szabadságára, amely felöleli
valamennyi médium szabadságát. A sajtószabadságot értelmező első határozatában az Alkotmánybíróság
rámutatott arra, hogy [a] véleménynyilvánítási szabadság a sajtószabadság vonatkozásában sajátosan érvényesül.
A sajtó szabadságát arra figyelemmel kell garantálnia az államnak, hogy a sajtó a véleményalkotáshoz szükséges
információszerzésnek, a véleménynyilvánításnak és véleményformálásnak kitüntetett fontosságú eszköze.
[37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 229., a továbbiakban: Abh.1.] Az Alkotmánybíróság
a véleménynyilvánítás szabadságához kapcsolódóan, a demokratikus közvélemény kialakítása és fenntartása
szempontjából tehát kezdettől fogva kitüntetett fontosságúnak tekintette a sajtó társadalmi jelentőségét.
A sajtó nemcsak a szabad véleménynyilvánítás eszköze, hanem a tájékoztatásé is, azaz alapvető szerepe van
a véleményalkotás feltételét képező tájékozódásban. (Abh.1. ABH 1992, 227, 229.)
[16] A sajtó a szólásszabadság intézménye. Így a sajtószabadság, amennyiben a szólás, a közlés, a vélemény szabad
kinyilvánítását szolgálja, úgy védelme szintén kettős meghatározottságú: a szubjektív alanyi jogi jelleg mellett
a közösség oldaláról a demokratikus közvélemény megteremtését és fenntartását szolgálja (Abh.1. ABH 1992,
227, 229.). A sajtószabadság értéket képvisel, amelynek védelme a többi alapjog értékeivel együtt, az egész
alkotmányos rend védelmébe és fenntartásába ágyazva valósul meg. Az Alkotmánybíróság – a média strukturális
elemeinek megkülönböztetése nélkül, árnyalva a sajtószabadság tartalmát – úgy foglalt állást, hogy az egyszerre
eszköze a szabad véleménynyilvánításnak, a tájékoztatásnak, valamint a tájékozódásnak. A sajtószabadság egyéni
alapjogként abban az értelemben eszköz, hogy felerősíti az egyéni véleménynyilvánítás hatását, és támogatja
a demokratikus közvélemény közérdekű ügyekről való tájékoztatását, a közérdekű ügyekkel kapcsolatos
véleményformálást. A sajtószabadság jogának gyakorlása révén az alapjog jogosultja aktív alakítója a demokratikus
közvéleménynek. A sajtó ezen minőségében ellenőrzi a közélet szereplőinek, intézményeinek tevékenységét,
a döntéshozatal folyamatát, tájékoztatja arról a politikai közösséget, a demokratikus nyilvánosságot (a „házőrző
kutya” szerepe). A sajtószabadság, a szabad sajtó intézménye nemzetközi egyezményekben, dokumentumokban is
rögzített védelmének – és felelősségének – alapvető indoka tehát az egyéni véleményalkotáshoz elengedhetetlen
közlések, a közérdekű információk teljességének nyilvánosságra kerülése, a „hivatalos helyes állásponton” alapuló
monopolisztikus „közvélekedés” kialakulásának elkerülése. Az államnak a sajtó, mint intézmény tevékenységétől
való távolságtartása – az Abh.1. szóhasználatával (ABH 1992, 227, 229.) élve – elvileg garancia a sajtószabadság
érvényesülésére [165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 478, 503.].
[17] Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatálybalépését követően is megerősítette korábbi elvi tételeit:
„A sajtószabadság – amely felöleli valamennyi médiatípus szabadságát – a szólásszabadság intézménye.
A sajtó ugyanis – tevékenységének egyre összetettebb és szerteágazóbb jellege mellett is – mindenekelőtt
a véleménynyilvánításnak, a véleményformálásnak és a véleményalkotáshoz nélkülözhetetlen információszerzésnek
az eszköze. A szólásszabadság kitüntetett jellege e tekintetben a sajtószabadságra is vonatkozik, és vonatkozik
rá a szabadság kettős igazolása is: a sajtószabadság jelentőségét a szubjektív alapjog és a demokratikus
közvélemény alkotmányos intézménye egyaránt igazolja. Az Alaptörvény IX. cikke (2) bekezdése ennek megfelelően
a sajtószabadság elismerése mellett a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás
feltételeinek biztosításáról is rendelkezik {7/2014. (III. 7.) AB határozat, Indokolás [40]}.
[18] A szabad tájékoztatás, a társadalmi kérdések nyilvánosság elé tárása konfliktusba kerülhet más jogokkal, különösen
a magánszféra és az emberi méltóság védelméhez való joggal.
[19] Az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése a magán- és családi élet, az otthon, a kapcsolattartás és a jó hírnév
tiszteletben tartásához való jogot fogalmazza meg. A VI. cikk az előző Alkotmány 59. §-át váltotta fel, amely
a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez
való jogot tartalmazta. A VI. cikk a lényegét tekintve „titokvédelmi” szabály, és nem vonatkozik a személyek olyan
tevékenységére, amelyet nem lehet a magánélet részének tekinteni.
[20] A saját képmáshoz való jog nem szerepelt az előző Alkotmányban és nem szerepel az Alaptörvényben sem, jóllehet
egyes nevesített személyiségi jogoknak vannak alaptörvényi megfelelői is (pl. jóhírnévhez való jog, személyes
adatok védelméhez való jog).
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[21] A képmáshoz való jog különös személyiségi jog, eredete a XIX. század végére (a képmás rögzítésének egyszerűvé
válása) nyúlik vissza. A képmáshoz való jog a jó hírnév és a becsületvédelem speciális esete, a képmás reklám céljára
való engedély nélküli felhasználása (a kereskedelmi felhasználás) ellen születik.
[22] A képmáshoz való jognak más gyökerei vannak az angolszász országokban és más a kontinensen. Az Egyesült
Államokból kiindulva azt a privacy, a „békén hagyás joga”, az alkotmányosan védett magánszféra körébe tartozónak
tekintik, amelynek három lényeges aspektusa a titkosság, az anonimitás, és a magányhoz való jog; Európában
az önrendelkezési jogból, az emberi méltóságból vezetik le, és különös személyiségi jognak tartják. A legtöbb
európai országban a képmás védelme a polgári jog része, védelmét a bírói gyakorlat is alakítja.
[23] A saját képmáshoz való jogot általában az általános személyiségi jog egyik kifejeződésének tartják. Azt jelenti
elsősorban, hogy minden ember alapvetően maga dönthet arról, hogy milyen képet, és milyen összefüggésben
hoznak róla nyilvánosságra. A külső megjelenés a személyiség megnyilvánulása a külvilág felé.
[24] A Ptk. 2:42. § (2) bekezdése egyértelműen az emberi méltósághoz köti a személyiségi jogokat: a személyiségi jogok
– ezek között a képmáshoz való jog [2:43. § g) pont] – a Ptk. szóhasználata szerint ebből fakadnak.
[25] A magánszféra védelme – a saját képmáshoz való jog védelmével szemben – nem kifejezetten az ábrázolásra
irányul, hanem a közlés témája és helye szerint ítélendő meg. Nyilvános helyeken általában hiányzik a magánszféra
védelmére való hivatkozás alapvető feltétele: a visszavonulási igény. Ezért más a megítélése a titkos és a nagy
távolságból teleobjektívvel készített fényképfelvételeknek. Azoknál a képeknél pedig, amelyeken a személy a táj
részként vagy más nyilvános helyen véletlenszerűen, a kép fő tárgyával együtt látható, pl. épület előtt elsétáló
személy, vagy gyülekezésekről, felvonulásokról vagy más hasonló rendezvényekről szóló képeknél, amelyen a képen
szereplő személy részt vett, szintén másként jön szóba a magánszféra védelme.
[26] Képmás közterületen való készítése és annak tárolása vagy nyilvánosságra hozatala önmagában elsősorban
nem a magánélet tiszteletben tartásához, a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, a magántitok,
vagy a személyes adatok védelméhez való jogról szóló szabály hatálya alá tartozik. A fényképfelvételnek és
hangfelvételnek a személyes adatok nyilvántartásba vételétől és kezelésétől eltérő elvi alapon való kezelése
összhangban áll az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság) gyakorlatával. Magyarországon
az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában,
1950. november 4-én kelt Egyezmény 8. Cikke a magán- és családi élet, a lakás és levelezés tiszteletben tartásához
való jogot mondja ki. A magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog az Alaptörvényben ugyanúgy jelenik
meg, mint az Egyezmény 8. Cikkében. A Bíróság ebből a részletszabályból nem vezette le a személyiség általános
védelmét, de a 8. Cikk értelmezésével a privátszféra védelméről szóló rendelkezésnek tekintette ezt a szabályt
(von Hannover kontra Németország ügy, 59320/00, 2004. június 26., 59. és 77. bekezdés). Az Egyezmény 8. Cikke
megsértésének tekintették azt, hogy a rendőrség valakinek a magánéletéről adatokat őrzött, hogy kihallgatás során
ujjlenyomatokat vett és fényképet készített, de a Bizottság nem állapította meg a 8. Cikk megsértését akkor, amikor
a fénykép tüntetésen részt vevő személyről készült [Friedl kontra Ausztria (15225/89), 1994. május 19., 45–51. pont].
Bár a Bíróság gyakorlata az Egyezmény szövegéhez igazodik és ezért eltér az alkotmány alapján vizsgálandó
szabályoktól, annyi megállapítható, hogy a Bíróság a fénykép és a hangfelvétel készítését, nyilvántartásba
vételét más esetektől eltérő, sajátos kérdésként kezeli [ezt megerősíti a P. G. és J. H kontra Egyesült Királyság eset
(44787/98), amelyben 2001. szeptember 25-én született ítélet, 56–59. pont]. Ugyanakkor a 35/2002. (VII. 19.)
AB határozat értelmében a képi megfigyelés nyomán nyert, valamilyen hordozón rögzített felvétel személyes
adatnak minősül (ABH 2002, 199, 208.).
[27] 3. Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben az Alaptörvény sajtószabadságra és emberi méltóságra vonatkozó
szabályaiból indul ki, és nem polgári jogi viták eldöntésére törekszik.
[28] 3.1. A polgári jog rendelkezéseit a rendes bírói gyakorlat tölti meg tartalommal. A képmás, a nyilvánosságra hozatal
fogalmát, a nyilvánosságra hozatalhoz történő hozzájárulást, az engedély nélküli nyilvánosságra hozatala eseteit,
ezek között a képmással való rendelkezési jog alóli egyik leglényegesebb kivételt, a nyilvános közszereplés fogalmát
[Ptk. 80. § (1)–(3) bekezdés] a bíróságok értelmezik. A nem egyértelmű jogszabályi környezetben is lehet megfelelő
jogalkalmazással a sajtószabadságot tiszteletben tartó gyakorlatot kialakítani.
[29] A Ptk. 80. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy
hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. A (2) bekezdés kimondja, hogy képmás vagy hangfelvétel
nyilvánosságra hozatalához – a nyilvános közszereplés kivételével – az érintett személy hozzájárulása szükséges.
[30] A jogszabály szerint a nyilvános közszereplés esetén nem kell engedélyt kérni a felvétel elkészítéséhez és
nyilvánosságra hozatalához. Ez az általános törvényi megfogalmazás számos gyakorlati kérdést vet fel.
A jogirodalom álláspontja szerint a társadalom életét általában befolyásoló, akár az országos, akár a helyi viszonyok
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alakulását meghatározó, vagy ilyen célzattal létrejött nyilvános rendezvényeken, eseményeken történő szereplés
tekinthető közszereplésnek (BDT2006. 1298.). Tipikusan ilyen a kulturális, társadalmi, politikai rendezvényeken,
gyűléseken történő felszólalás, nyilvános szerepvállalás. Ez a minősítés nem kötődik semmilyen formális társadalmi
vagy jogi státushoz. A közszereplés tényét a köz érdekében való megszólalás, szerepvállalás alapozza meg.
Kérdéses azonban, hogy az engedélykérés alóli mentesítés a nyilvános közszereplés alkalmával aktívan szerepet
vállaló személyek mellett kiterjed-e a passzív résztvevőkre. Erről a jogirodalomban két felfogás létezik. Az egyik
szerint, ha az esemény nyilvános közszereplésnek minősül, akkor valamennyi (akár aktív, akár passzív) részt
vevő személyről készíthető engedélye nélkül felvétel, és ez nyilvánosságra is hozható (BDT2007. 1663.). A másik
felfogás megkülönböztetést tesz a passzív résztvevők csoportján belül is. Eszerint különbség van a valamilyen
közfeladat érdekében, vagy valamely társadalmi vélemény mellett történő kiállás érdekében való részvétel, és
az érdeklődőként, megfigyelőként való jelenlét között. A bírói gyakorlat alakította ki a tömegfelvétel fogalmát.
Eszerint a képmás nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről,
táj- és utcarészletekről készült felvételekre, amikor tehát az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel
összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket. A bírói gyakorlat szerint a tömegfelvétel
esetén is a nyilvánosságra hozatalkor a felvételen ábrázolt személy hozzájárulására van szükség, ha (az összes
körülményre tekintettel) megállapítható a felvétel egyedisége, egyéni portré jellege (BH1985. 17.).
3.2. A Ptk. 2:48. § az előző Ptk.-hoz hasonlóan, de nem teljesen azonosan rendelkezik. Eszerint képmás vagy
hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Nincs szükség
az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és
nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
Eltérés, hogy a Ptk. szövegszerűen már a felvétel elkészítéséhez is az érintett személy hozzájárulását kívánja meg.
Eltérés, hogy a Ptk. nem a közszereplés, hanem a közéleti szereplés kifejezést használja. Eltérés, hogy a Ptk.
– szemben az előző Ptk. 80. § (2) bekezdésével – kimondja: nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel
elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén.
3.3. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben az a feladata, hogy megvizsgálja: a konkrét esetben a sajtószabadság
érvényesülésének korlátozását indokolja-e az emberi méltóság védelméhez való jog, vagyis a panasszal érintett
határozat egyensúlyt teremt-e a konkrét esetben a szabad tájékoztatás és az emberi méltóságra visszavezethető
képmásvédelem eltérő szempontjai között.
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben is irányadónak tartja a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok és
a közéleti szereplők, köztük a közhatalmat gyakorlók személyiségvédelmének az ütközésével kapcsolatban
a 7/2014. (III. 7.) AB határozatban összefoglalva kifejtett szempontokat. Eszerint a közhatalmat gyakorló személyek
(és a közszereplő politikusok) esetében a személyiségvédelem korlátozottsága mindenki máshoz képest szélesebb
körben minősül indokoltnak a szólás- és sajtószabadság érdekében. A jogállami intézmények tevékenységének
ellenőrzése ugyanis a sajtónak olyan alapvető joga, amely a demokrácia lényegi eleme. A jogalkalmazóknak
mindezek figyelembevételével kell eljárniuk akkor, amikor bizonyos esetekben, a közhatalom egyes gyakorlóinak
hivatásából következő személyiségvédelmi korlátokat megállapítják. A szólás- és sajtószabadság abszolút határát
azonban kizárólag az emberi méltóság korlátozhatatlan aspektusát érintő, azaz az emberi mivolt legbensőbb
lényegét sértő közlések jelenthetik. {7/2014. (III. 7.) AB határozat, Indokolás [56]–[63]}

[37] 4. Az indítványra okot adó esetben a rendes bíróság által kifogásolt közlés tüntetésről szólt. Az alkotmányos
értelemben vett gyülekezési jog nem csupán azokat a közterületen tartott rendezvényeket védi, amelyek
közvetlenül politikainak minősülnek, hanem a gyülekezésnek minősülő egyéb, de nem közvetlenül politikai
összejöveteleket is, amelyek célja a széles értelemben vett közügyek megvitatása. Az Alkotmánybíróság szerint
a gyülekezési jog által védett rendezvények nem korlátozódnak pusztán a hagyományos formában megtartott
összejövetelekre, gyűlésekre, nagygyűlésekre, felvonulásokra. Akkor, amikor abban a kérdésben kell állást foglalni,
hogy egy összejövetel gyülekezési jog gyakorlásának számít-e, annak van döntő jelentősége, hogy a rendezvény
– irányultságát tekintve – jellemzően véleménynyilvánítás, közös cél érdekében nézetek kifejezésre juttatása,
terjesztése, közéleti esemény, vagy pl. csak pusztán szórakozás. Véleménynyilvánításnak minősül, ha a rendezvényen
meghatározott tartalmú közlést közvetítenek a résztvevőknek és másoknak, függetlenül attól, hogy ez közvetlenül
politikai tartalmú-e. A gyülekezési jog védelme alatt állnak a csoportos közlés legkülönfélébb, esetleg rendhagyó
kifejezésformái is, mindaddig, amíg ezek a véleményformálást és véleménynyilvánítást szolgálják.
[38] Gyülekezésről szóló beszámoló a sajtó szabadságának, a szabad tájékoztatásnak, a sajtó „demokratikus
közvélemény” kialakításában betöltött szerepének a közvetlen megvalósulását jelenti, ezért az ilyen beszámoló
tartalmának a kiemelt védelme indokolt.
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[39] 5. A képmáshoz való jog az emberi személyiség külső megnyilvánulását védi. A képmás és a hangfelvétel
közvetetten a személyiség azonosítására szolgál, a személyiség lényeges tulajdonságait közvetíti. A képmáshoz
való jog ezért másképp korlátozható, mint más személyiségi jogok. A más képmásával kapcsolatos bármilyen
jogosulatlan, beavatkozó magatartás jogsértő.
[40] Az indítványozó hírportálként „Rendvédelmi szakszervezet tüntetése” címmel jelentetett meg írást. A szóban lévő
tüntetés a gyülekezési jog gyakorlását valósította meg, közterületen, a részvételt bárki számára lehetővé téve. Ehhez
az íráshoz kapcsolódott képgaléria. A képgaléria 7. és 16. számú képén az alkotmányjogi panasszal érintett határozat
szerint egyedileg felismerhető módon, két-két rendőr volt látható. A rendőrök szolgálati feladat ellátása érdekében,
közhatalom gyakorlójaként, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó, vagyis nyilvános rendezvényen vettek részt.
Mindkét kép csoportkép.
[41] A bíróság nem állapította meg azt, hogy a szóban lévő felvételek sértő, megalázó, bántó, lealacsonyító vagy torz
képet közvetítenek, vagy rossz benyomást keltenek az ábrázolt személyekről.
[42] Mindaddig, amíg valamely tájékoztatás nem visszaélés a sajtószabadság gyakorlásával, az emberi méltóság
védelmével összefüggésben a személyiségi jogok sérelmére való hivatkozás ritkán alapozza meg a sajtószabadság
gyakorlásának a korlátozását. Valamely jelenkori eseménnyel kapcsolatban a nyilvánosság figyelme elé került
személyről készült képmás általában az eseménnyel összefüggésben az engedélyük nélkül nyilvánosságra hozható.
[43] Rendőri intézkedésről készült képfelvétel hozzájárulás nélkül is nyilvánosságra hozható, ha a nyilvánosságra hozatal
nem öncélú, vagyis az eset körülményei alapján a jelenkor eseményeiről szóló vagy a közhatalom gyakorlása
szempontjából közérdeklődésre számot tartó tájékoztatásnak, közügyet érintő képi tudósításnak minősül.
[44] Rendőri bevetés demonstrációkon minden esetben a jelenkor eseményének minősül, még akkor is, ha a rendőrök
nem igazi „résztvevői” a történésnek. Ezért az arról készült felvétel a képen lévők hozzájárulása nélkül közvetíthető
a nyilvánosság felé, kivéve, ha ez a rendőr emberi méltóságának – mint az emberi mivolt benső lényegét
feltétlenül megillető védelemnek – sérelmét jelenti; ilyen lehet például a hivatása gyakorlása során megsérült
rendőr szenvedésének bemutatása. A jelenkor történéseinek bemutatásához fűződő érdek, mint a fényképfelvétel
engedély nélküli nyilvánosságra hozatalának az alkotmányos alapja általában nem érvényesül akkor sem,
amikor a képen csak egyetlen egy személy látható. Ilyenkor a sajtószabadság és a méltóságvédelmen alapuló
képmáshoz való jog közötti érdekütközést egyedi mérlegeléssel kell feloldani, és azt kell vizsgálni, hogy a személy
képmása, ennek a nyilvánosságra hozatala a jelenkor történéseinek bemutatása, illetve a közhatalom gyakorlása
szempontjából közérdeklődésre számot tartó tájékoztatás körébe tartozik-e. Az előző és az új Ptk. ama szabályait,
amelyek kivételt jelentenek a képmás engedélyhez kötött nyilvánosságra hozatala alól, minden eseten úgy kell
értelmezni, hogy az összhangban álljon a sajtószabadság gyakorlásával. Habár elsősorban a rendes bíróságra
tartozó kérdés polgári ügyben, hogy milyen eseményt tekint közszereplésnek, közéleti szereplésnek, milyen felvételt
minősít tömegfelvételnek vagy a személyiségi jogokat sértőnek a Ptk. alapján, az értelmezésnél az Alaptörvényre is
megfelelően figyelemmel kell lenni. A Ptk. 1:2. § (1) bekezdése értelmezési alapelvként mondja ki, hogy „e törvény
rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni.” A nyilvános helyen készült, nem
sértő, az érintett személyt tárgyilagosan ábrázoló felvétel általában nyilvánosságra hozható engedély nélkül, ha
az a közérdeklődésre számot tartó tudósításhoz kapcsolódik, a jelenkor eseményeiről való szabad tájékoztatásához
kötődik.
[45] Gyülekezésről szóló tudósításhoz rendszerint hozzátartozik képfelvétel vagy film közzététele is. Az ilyen felvételen
többnyire láthatók a rendezvény biztosításában résztvevő rendőrök is. E felvételeknek a megjelenés előtt való
kényszerű megváltoztatására késztetés akkor, amikor a felvétel nem haladja meg az esemény hű illusztrálásához
tartozó tartalmat, a közzétenni tervezett tájékoztatás alapos indok nélküli előzetes ellenőrzését jelenti.
[46] 6. Az alkotmányjogi panasszal érintett képeken nemcsak egyetlen egy személy látható. A panasszal érintett
határozat abból indul ki, hogy „a Fővárosi Ítélőtáblának következetes gyakorlata az, hogy a kizárólag rendőri
feladatot ellátó rendőrök nem minősülnek közszereplőnek, ezért esetükben a képmásuk rögzítésének és annak
nyilvánosságra hozatalához külön engedélyükre van szükség”.
[47] Ugyanakkor az Alaptörvény 28. cikke azt is előírja, hogy a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét
elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik, ami a jelen esetben további szempontok
mérlegelését követeli meg.
[48] A panasszal érintett határozat azt az alkotmányjogi szempontot, amely a sajtó szabadságához, a jelenkor
eseményeiről való szabad tájékoztatásához fűződik, nem vette figyelembe a Ptk. 80. § (2) bekezdése értelmezésekor.
A határozat nem a rendőrök konkrét feladatteljesítése helyszínének és a konkrét tevékenységük közben való
fényképezésük, a képfelvételek elkészítése körülményeinek és a nyilvánosságra hozásuk céljának – a gyülekezésről
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mint nyilvános közszereplésről, tömegrendezvényről szóló tudósításnak –, hanem annak az egyetlen szempontnak
tulajdonít döntő jelentőséget, hogy a rendőr általában, a szolgálati feladatai ellátása során, általánosságban
közszereplőnek minősül-e. A közérdeklődésre számot tartó eseményről a felvételek általában közterületen
készülnek, rajtuk emberek sokasága látható, de nem mint egyedi személyek, hanem másokkal együtt,
kiemelés (például teleobjektív használata) nélkül. A képek bizonyos fokú szabad felhasználása nélkül a modern
tömegtájékoztatás nem létezhetne, a polgári jogi szabályok szó szerinti, merev értelmezése alapján már a felvétel
készítése is engedélyköteles lenne. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése azt a bírói gyakorlatot rögzíti, amely szerint valamely
felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén nem szükséges
az érintett hozzájárulása, függetlenül attól, hogy a felvételen felismerhető-e: eszerint a képmás nyilvánosságra
hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről
készült felvételekre, amikor tehát az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg
a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket.
[49] Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvényellenességét állapította meg, és azt megsemmisítette.
Budapest, 2014. szeptember 23.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
előadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Juhász Imre s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/878/2013.

Dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró különvéleménye
[50] Nem értek egyet a határozat rendelkező részével és annak a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítéletének
megsemmisítését eredményező indokolásával.
[51] 1. A határozat indokolásával egyezően kiindulási pontom az, hogy „A szabad tájékoztatás, a társadalmi kérdések
nyilvánosság elé tárása konfliktusba kerülhet más jogokkal, különösen a magánszféra és az emberi méltóság
védelméhez való joggal”. (Indokolás [18] bekezdés)
[52] Teljes mértékben eltérő azonban az álláspontom a határozatétól az Alaptörvény IX. cikke (2) bekezdésének és
a VI. cikke (2) bekezdésének összevetése, illetőleg annak eredménye tekintetében. Véleményem szerint a határozat
indokolása ebben az összeütközésben ténybírósági feladatokat is ellátva és megalapozatlanul részesíti előnyben
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a véleménynyilvánítás, a sajtó- és szólásszabadság jogát a személyes adatok védelmével szemben. Figyelmen kívül
hagyja ugyanis a határozat azt az alkotmányjogi konfliktus eldöntése szempontjából releváns jogi tényt, hogy
az Alkotmánybíróság a 35/2002. (VII. 19.) AB határozatában az Alkotmánybíróság a sportrendezvényeken kamerával
rögzített felvételek alkotmányossága kapcsán a felvételeket személyes adatnak minősítette és kimondta, hogy
mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.
[53] Ebben az összefüggésben vizsgálva az Alaptörvényen belül jelentkező összeütközés lehetőségét mindenekelőtt
hangsúlyozandó, hogy a saját képmáshoz való jog védelmével kapcsolatos polgári jogi vitákban eljáró bíróságoknak
nemcsak a Polgári Törvénykönyv irányadó rendelkezésének alkalmazására vonatkozó tények feltárását kell
elvégezniük. A bíróságoknak az általuk megállapított tényállásból eredő jogértelmezési feladataik ellátása során
elkerülhetetlen, hogy az itt említett alkotmányjogi konfliktusban állást foglaljanak.
[54] 2. Kiindulva a jelen ügyben eljáró bíróságok által feltárt tényállásból, és egyetértve a Fővárosi Ítélőtábla hivatkozott,
illetőleg a Kúria Pfv.IV.20.784/2013/5. szám alatt hozott ítéletével, álláspontom szerint e bíróságoknak a korábbi
ítélkezési gyakorlaton, majd a Kúria 1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi polgári jogegységi határozatán
alapuló jogértelmezése helytálló és az Alaptörvénnyel is összhangban áll.
[55] Az említett ítéletekből egyértelműen megállapítható, hogy munkaköri kötelezettségüket egyenruhában teljesítő
rendőrökről készült kollégáik tüntetésén egyedi azonosításra alkalmas felvétel. E tényállás alapján indokoltnak
találta a Fővárosi Ítélőtábla a Polgári Törvénykönyv alkalmazandó rendelkezésére tekintettel azt, hogy – az eset
összes különleges körülményére figyelemmel a magánéletüket érintő negatív körülményektől tartó – intézkedő
rendőrök a felvételek közzétételéhez hozzájárulásukat megkövetelhessék.
[56] E tényállást elfogadva az Ítélőtábla jogértelmezésével egyetértek, miként azzal a kúriai alkotmányjogi
állásfoglalással is, hogy a véleménynyilvánítás, a sajtó- és szólásszabadság jogát az egyedi hozzájárulás
megkövetelése nem sérti. A Kúria véleménye szerint: „A sajtószervek, illetve az egyéb tájékoztatást nyújtó személyek
a rendőrségi intézkedésről készült felvételeket közzétehetik oly módon, hogy az abban részt vevő rendőrök
képmását felismerhetetlenné teszik. Ilyen körülmények mellett eleget tehetnék tájékoztatási kötelezettségüknek
anélkül, hogy személyhez fűződő jogokat sértenének. Ez nem akadályozza a véleménynyilvánítás, sajtó- és
szólásszabadság gyakorlását, nem ellentétes tehát az Emberi Jogok Európai Bíróságának felülvizsgálati kérelemben
hivatkozott gyakorlatával.” (Vö.: a kúriai ítélet utolsó előtti bekezdése.)
[57] Ez utóbbi megállapítással összefüggésben jegyzem meg, hogy a határozatban foglaltak alátámasztására szánt
esetjogi hivatkozás (Indokolás [15]–[26]) ebből a szempontból irreleváns, egyáltalán nem mond ellent annak
az álláspontomnak, hogy az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésének az Alaptörvény IX. cikke (2) bekezdésével
való összeütközése esetén csak az eset összes körülményének vizsgálata alapján – és az Alaptörvény IX. cikke
(1) bekezdésére is figyelemmel – dönthető el, melyik rendelkezés kell, hogy elsőbbséget engedjen a másik javára,
az adott szabadságjog gyakorlásának indokolt feltételhez kötése, szükség esetén korlátozása formájában.
Budapest, 2014. szeptember 23.
Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró

[58] A különvéleményhez csatlakozom.
Dr. Balsai István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla alkotmánybíró különvéleménye
[59] 1. Nem tudom támogatni sem a határozat megsemmisítő rendelkezését, sem az indokolás egyes részeit. Nem
tudom támogatni tartalmilag a megsemmisítő rendelkezést, mely az intézkedő rendőrök magánélethez való
jogát sérti azzal, hogy az arcképük felismerését lehetővé kívánja tenni a jövőben a médiatudósításokban.
A megsemmisített bírói ítélet helyes álláspontot képvisel annak kimondásakor, hogy a rendőrök egyszerű
végrehajtói az állami-politikai hatalom intézkedéseinek, és így nem tekinthetők közszereplőnek. Az azonosító
számuk elegendő ahhoz, hogy esetleges törvénytelenségükért felelősségre vonásuk biztosított legyen – és épp
ezért a legnagyobb fegyelmi vétség ennek letakarása, vagy eltüntetése –, de arcképük nyilvánosságra hozatala
a médiatudósításokban már a rendőri tevékenységük közben is megőrzött magánszférához való jogukat sérti.
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[60] 2. Nem tudom támogatni a határozat rendelkezését eljárási szempontból sem. A megsemmisített ítélőtáblai
ítéletet ugyanis a Kúria Pfv.IV.20.784/2013/5. számú ítélettel a rendes bírói hierarchia legfelső szintjén is
megismételte, illetve hatályában fenntartotta, és a mostani határozat ezt – az indítvány kereteihez kötöttség
révén – nem érintette. Az alkotmányjogi panasz eljárási szabályai szerint így csak az lett volna a helyes megoldás
abban az esetben is, ha – feltéve, de meg nem engedve – a megtámadott ítélet alaptörvénysértő jellegét elfogadva
visszautasítjuk most az ítélőtáblai ítélet megtámadását, és jelezzük végzésünkben, hogy tartalmilag ezt csak
az ezt megerősítő kúriai ítélettel együtt tudjuk elbírálni egy esetleges újabb alkotmányjogi panasz benyújtásakor,
ha a határidők ezt még lehetővé teszik. Egy alacsonyabb szintű ítélet megsemmisítésével, ám a felső szinten egy
ezzel egyező ítélet léte mellett a határozatot megszavazó alkotmánybírói többség egy ellentmondást hozott létre
az igazságszolgáltatásban, és különvéleményemmel ettől is el kívánok határolódni.
Budapest, 2014. szeptember 23.
Dr. Pokol Béla s. k.,
alkotmánybíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 37/2014. (IX. 29.) OGY határozata
az Alkotmánybíróság három tagjának megválasztásáról*
Az Országgyűlés az Alaptörvény 24. cikk (8) bekezdése alapján
Dr. Sulyok Tamást 2014. szeptember 27-ei,
Dr. Varga Zs. Andrást 2014. szeptember 27-ei,
Dr. Czine Ágnest 2014. november 15-ei
hatállyal az Alkotmánybíróság tagjává
megválasztja.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Gelencsér Attila s. k.,

Gúr Nándor s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 38/2014. (IX. 29.) OGY határozata
Henryk Sławik halálának 70. évfordulója, valamint idősebb Antall József halálának 40. évfordulója
emlékére**
Magyarország Országgyűlése lerója tiszteletét a második világháború két hőse, Henryk Sławik és idősebb Antall
József előtt abból az alkalomból, hogy idén emlékezünk meg haláluk kerek évfordulójáról, valamint arról, hogy
75 évvel ezelőtt, 1939. szeptember 17-én nyílt meg a magyar határ több mint 120 ezer lengyel háborús menekült
előtt.
Tisztelettel adózunk a lengyel és magyar nép e kimagasló személyiségei előtt, akik az 1939 és 1944 közötti években
együtt igyekeztek segítséget nyújtani a hazájuk elleni kettős agresszió elől Magyarországon menedéket talált
lengyel állampolgároknak. Sokan közülük zsidó származású menekültek voltak. Magyarországi tartózkodásuk alatt
a menekülteknek gondját viselték, több ezren tanulmányaik folytatására is lehetőséget kaptak. Számos menekültet
a számukra kiállított hamis okiratok óvtak meg a haláltól. Henryk Sławik és idősebb Antall József több mint ötezer
zsidó életét mentették meg, s a lengyel katonai szervekkel való együttműködésüknek köszönhetően több tízezer
tiszt és katona juthatott el a szövetségesekhez.
Magyarország Országgyűlése fejet hajt a két hős megtörhetetlen szelleme, bátorsága és önfeláldozása előtt,
akik Magyarország német megszállását követően, saját életük veszélybe kerülésekor sem éltek a menekülés
lehetőségével. Ennek következményeként a Gestapo mindkettőjüket letartóztatta. Henryk Sławik a kihallgatások
során tudatosan magára vállalta a teljes felelősséget. A legmagasabb árat fizette meg érte – 1944. augusztus 23-án,
a Mauthausen-Gusen-i koncentrációs táborban a nácik meggyilkolták.
Henryk Sławik és idősebb Antall József a más népek felé nyitott, önzetlen barátság szimbólumai. Magyarország
Országgyűlése azt szeretné, hogy a háborús hányattatások idején tanúsított odaadó testvériség legyen példakép
Lengyelország és Magyarország számára a béke idején is. Hisszük, hogy hőseinkhez hasonlóan, mi is mindig készen
állunk segítséget nyújtani más népeknek, ha azokat veszély fenyegeti.

* A határozatot az Országgyűlés a 2014. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2014. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
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Magyarország Országgyűlése kifejezi meggyőződését, hogy Sławik és Antall mindketten nagy szolgálatot tettek
Lengyelországnak és Magyarországnak, s hősiességük megérdemli, hogy az utódok megőrizzék nevüket és tetteiket
emlékezetükben.
Jelen határozatot egybehangzó tartalommal fogadta el a Magyar Országgyűlés és a Lengyel Köztársaság Szenátusa.
A határozat közzéteendő Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Gelencsér Attila s. k.,

Gúr Nándor s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

A Kormány 1545/2014. (IX. 29.) Korm. határozata
a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséről
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Gázművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: FŐGÁZ Zrt.) a Budapest Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában álló részvényeinek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: MNV Zrt.) általi megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról és a részvény átruházási ügylet
zárásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. október 10.
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon arról,
hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) mint vevő
megkösse az MNV Zrt.-vel mint eladóval az MNV Zrt.-nek a FŐGÁZ Zrt.-ben fennálló részesedése megszerzésére
irányuló szerződést;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az 1. pontban foglaltak teljesítését követően azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítse elő az MVM Magyar
Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a FŐGÁZ Zrt.-ben fennálló részesedése MFB Zrt. általi
megszerzésére irányuló ügyletet;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. december 31.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az igazságügyi minisztert,
hogy gondoskodjon az 1–3. pont szerinti ügyletek lebonyolításához szükséges feltételek megteremtéséről,
feladatkörükbe tartozó jogszabály módosítási javaslatok és előterjesztések Kormány elé terjesztéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2014. december 31.
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5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével vizsgálja
meg az állam villamosenergia szolgáltatási piacra egyetemes szolgáltatóként történő belépésének lehetőségeit,
és a nemzeti közműszolgáltatási rendszer követelményeinek megfelelő, leghatékonyabb megoldási lehetőséget
tartalmazó előterjesztést terjessze a Kormány elé;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. december 31.
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével vizsgálja
meg az állam távhőszolgáltatási piacra lépésének lehetőségeit, és a nemzeti közműszolgáltatási rendszer
követelményeinek megfelelő, leghatékonyabb megoldási lehetőséget tartalmazó előterjesztést terjessze a Kormány
elé.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. január 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1546/2014. (IX. 29.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva 543,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. június 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

294502

Fejezet
szám

XI.

297102

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K3

17

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Rendkívüli kormányzati intézkedések

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Dologi kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

543,3

Egyéb működési célú kiadások

-543,3

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

XI.
Miniszterelnökség
294502
1
Miniszterelnökség
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)
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1. melléklet az 1546/2014. (IX. 29.) Korm. határozathoz

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

543,3

Összesen

I.n.év
543,3

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

543,3
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A Kormány 1547/2014. (IX. 29.) Korm. határozata
az egyes 2013. évi és a 2014. év első félévi kimagasló sporteredmények állami jutalmának
és eredményességi támogatásának forrását biztosító, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes sport tárgyú kormányhatározatok
módosításáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az egyes 2013. évi és a 2014. év első félévi kimagasló sporteredmények állami jutalmának és eredményességi
támogatásának biztosítása céljából 95,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 7. Sportteljesítmények elismerése,
megbecsülése jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. december 31.
2. A 2012. évi előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat 2. c) alpontjában a „2013. november 30.” szövegrész
helyébe a „2014. szeptember 30.” szöveg lép.
3. A Kormány egyetért azzal, hogy a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia céljainak támogatásához a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1515/2013. (VIII. 1.)
Korm. határozat végrehajtása során az 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen
összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 6. Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint
egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai
felkészülés szakmai támogatása jogcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési
célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 50,0 millió forintból 8,0 millió forint a 2. Felhalmozási
költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra
és elszámolásra.
4. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia céljainak támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1515/2013. (VIII. 1.) Korm. határozatban
a „2013. december 15.” szövegrész helyébe a „2014. szeptember 30.” szöveg lép.
5. A Kormány egyetért azzal, hogy a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek
támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013.
(VIII. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 2. pontjával működési célú kiadásokra átcsoportosított összeg
felhalmozási célú kiadásokra is felhasználásra kerüljön.
6. A H. 2. pontjában a „2014. március 31., illetve a d) pont tekintetében 2013. december 31.” szövegrész helyébe
az „az a) alpont tekintetében 2015. június 30., a b) alpont tekintetében 2014. október 31., a c) alpont tekintetében
2015. június 30., a d) alpont tekintetében 2013. december 31.” szöveg lép.
7. A H. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. a 2. pont szerinti költségvetési forrásból:
a) a Magyar Asztalitenisz Szövetség részére 36,0 millió forint,
b) a Magyar Atlétikai Szövetség részére 298,1 millió forint,
c) a Magyar Birkózó Szövetség részére 399,0 millió forint,
d) a Magyar Evezős Szövetség részére 85,5 millió forint,
e) a Magyar Judó Szövetség részére 207,7 millió forint,
f ) a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére 210,2 millió forint,
g) a Magyar Kerékpársportok Szövetsége részére 90,5 millió forint,
h) a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére 197,6 millió forint,
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i) a Magyar Ökölvívó Szakszövetség részére 262,2 millió forint,
j) a Magyar Öttusa Szövetség részére 266,2 millió forint,
k) a Magyar Röplabda Szövetség részére 119,5 millió forint,
l) a Magyar Sportlövők Szövetsége részére 48,0 millió forint,
m) a Magyar Tenisz Szövetség részére 103,6 millió forint,
n) a Magyar Torna Szövetség részére 272,5 millió forint,
o) a Magyar Úszó Szövetség részére 639,6 millió forint,
p) a Magyar Vívó Szövetség részére 214,4 millió forint,
q) a Magyar Olimpiai Bizottság részére a Kiemelt edzők foglalkoztatásának feladataihoz 666,9 millió forint,
r) sportlétesítmény-fejlesztésre 4278,0 millió forint,
s) felzárkóztatási alap terhére 300,0 millió forint
támogatást nyújt.”
8. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek
támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati
intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat végrehajtása során az 1. melléklete szerint – az egyszeri
előirányzat átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím,
29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek
adósságrendezése jogcímcsoport, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú kiadások
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 988,2 millió forintból 90,0 millió forint a 2. Felhalmozási költségvetés
előirányzat-csoport, 3. Egyéb felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és
elszámolásra.
9. Az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá
a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló
1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozatban a „2014. június 30.” szövegrész helyébe a „2014. október 31.” szöveg lép.
10. A Kormány visszavonja a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról,
továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.)
Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1863/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
2. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1547/2014. (IX. 29.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

20

XI.

17

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
7
K5
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5
Egyéb működési célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

23

241889
297102

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

241889
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-95,1

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

20

Jogcím
csop.
szám

95,1

23

Jogcím
csop.
szám

7

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

95,1

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
95,1

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

95,1
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