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Törvények

2014. évi LXXXIII. törvény
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről*
1. Általános rendelkezések
1. §

(1) Az állam az egyes költségvetési szervek és közfeladatot ellátó más szervek, valamint gazdálkodó és civil szervezetek
által kibocsátásra kerülő, jogosultságot vagy tényt igazoló vagy szolgáltatások igénybevételére jogosító kártyák
előállítása, kibocsátása, felhasználása és nyilvántartása egységes keretfeltételeinek biztosítása érdekében a Kormány
által rendeletben kijelölt államigazgatási szerv (a továbbiakban: működtető) útján egységes elektronikuskártyakibocsátási keretrendszert (a továbbiakban: NEK) működtet.
(2) A NEK keretein belül kibocsátott biztonsági okmányok esetében a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló
kormányrendelet szerinti követelményeket is teljesíteni kell.
(3) A NEK-hez kártyafelhasználóként
a)
bármely, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Nytv.) hatálya alá tartozó természetes személy,
b)
a (4) bekezdés a) pontja szerinti kártyakibocsátó által kibocsátott kártyára jogosult, az a) pont szerinti
személyi körön kívül eső természetes személy,
c)
az 5. § (4) bekezdése szerinti kártya esetében bármely természetes vagy jogi személy
csatlakozhat.
(4) A NEK-hez kártyakibocsátóként az csatlakozhat, akit
a)
ágazati törvény vagy ágazati törvény felhatalmazása alapján jogszabály a csatlakozásra kijelölt, vagy
b)
az e törvény szerinti hatósági eljárásban kártyakibocsátásra feljogosítottak.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a)
kártyakibocsátó csak költségvetési szerv vagy közfeladatot ellátó más szerv lehet,
b)
a kártyakibocsátással és -felhasználással összefüggő adatkezelés, valamint a másodlagos kártyakibocsátás
tekintetében ágazati törvény e törvényhez képest speciális szabályokat határozhat meg.
(6) Ágazati törvény előírhatja a NEK-hez kártyafelhasználóként való kötelező csatlakozást.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
adat elektronikus hordozására képes eszköz: miniszteri rendeletben meghatározott műszaki előírásoknak
megfelelő, egyedi azonosítóval rendelkező elektronikus adathordozó egység vagy technológiai megoldás,
2.
civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet,
3.
elsődleges kártya: az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő, adat elektronikus hordozására képes eszközzel ellátott hordozó,
4.
gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet,
5.
kártya: az elsődleges kártya és a másodlagos kártya,
6.
kártyaelfogadó: a kártya alapján szolgáltatást nyújtó, jogot, kedvezményt biztosító természetes vagy jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
7.
kártyafelhasználó: az a természetes személy, aki a birtokában lévő, e törvény alapján kibocsátott kártyával
igazolja valamely jogosultságát vagy szolgáltatást vesz igénybe,
8.
kártyakibocsátó: kártya kibocsátására feljogosított szervezet,
9.
másodlagos kártya: valamely elsődleges kártya által hordozott, ahhoz kizárólag elektronikusan hozzárendelt
kártyafunkció,

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 1-jei ülésnapján fogadta el.
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megszemélyesítés: a kártyának a kártyán megjelenített, valamint elektronikusan tárolt adatokkal történő
ellátása.

3. A működtető
3. §

(1) Működtetőként hatósági jogkörrel rendelkező államigazgatási szerv jelölhető ki.
(2) A működtető
a)
vezeti a NEK központi nyilvántartást és ellátja a NEK központi nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési
feladatokat,
b)
gondoskodik a NEK központi nyilvántartást támogató elektronikus információs rendszer üzemeltetéséről,
c)
gondoskodik a NEK központi nyilvántartás folyamatos működéséről,
d)
ellátja a NEK működtetéséhez kapcsolódó hatósági feladatokat,
e)
ellátja az e törvényben és az ágazati törvényben, valamint az e törvény vagy az ágazati törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

4. A kártya
4. §

(1) A kártya
a)
jogszabályon, szerződésen, bírósági, hatósági határozaton vagy a kártyakibocsátó önkéntes
akaratelhatározásán alapuló jogosultság, vagy
b)
tény
fennállását igazolja, vagy szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé (a továbbiakban együtt: kibocsátási cél).
(2) A kártyakibocsátó másodlagos kártyát bocsáthat ki úgy, hogy
a)
az elsődleges kártyakibocsátóval kötött szerződés alapján, a kártyafelhasználó erre irányuló kérelmére, vagy
b)
ágazati törvény rendelkezése alapján
a más kártyakibocsátó által kibocsátott elsődleges kártyát a saját kibocsátási célhoz rendeli hozzá. A másodlagos
kártyára – a fizikai kártyatest kialakítása és megszemélyesítése kivételével – az elsődleges kártyára vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(3) Másodlagos kártyaként az 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kártyakibocsátó által kibocsátott kártya csak akkor
bocsátható ki, ha az elsődleges kártya szintén az 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kártyakibocsátó által kibocsátott
kártya. Az 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kártyakibocsátó által kibocsátott elsődleges kártyához az 1. §
(4) bekezdés b) pontja szerinti kártyakibocsátó által kibocsátott másodlagos kártya csak akkor rendelhető hozzá, ha
a másodlagos kártya hozzárendelését az elsődleges kártyára vonatkozó szabályokat meghatározó ágazati törvény
kifejezetten megengedi.
(4) Az elsődleges kártyához több másodlagos kártya is rendelhető. Másodlagos kártya hozzárendelése esetén
biztosítani kell annak technológiai lehetőségét, hogy a kártyafelhasználó a másodlagos kártya használatát és
a kártyahasználattal kapcsolatos adatok megismerhetőségét másodlagos kártyánként külön-külön korlátozza.
(5) Ágazati törvény rendelkezhet úgy, hogy olyan, személyazonosság közhiteles igazolására szolgáló kártya formátumú
okmány, amely egyúttal megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott
műszaki, technológiai, biztonsági előírásoknak is, e törvény szerinti elsődleges kártyának tekintendő és másodlagos
kártya rendelhető hozzá.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben e törvény rendelkezéseit az ágazati törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(7) A (2) bekezdés a) pontja szerinti szerződés megkötéséről és a szerződéses jogviszonyban beállott változásokról
a szerződő felek a működtetőt haladéktalanul tájékoztatják.

5. §

(1) Az elsődleges kártya – a (4) bekezdés szerinti kártya kivételével –
a)
a kártyán megjelenített módon tartalmazza
aa)
a kártyafelhasználó arcképmását,
ab)
a kártyafelhasználó családi és utónevét,
ac)
a NEK-re utaló jelzést,
ad)
a kártya egyedi sorszámát,
b)
elektronikusan tartalmazza
ba)
a kártya elektronikus egyedi azonosítóját,
bb)
a kártyakibocsátó egyedi azonosítóját.

24026
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(2) Az elsődleges kártya
a)
– ha ágazati törvény így rendelkezik – a kártyán megjelenített módon tartalmazhatja
aa)
a kártyafelhasználó születési helyét és idejét, lakó- vagy tartózkodási helyének településnevét,
14. életévét betöltött kártyafelhasználó esetében az aláírását,
ab)
– ha a kártyakibocsátót ágazati törvény, vagy ágazati törvény felhatalmazása alapján jogszabály
jelöli ki – az ágazati törvény által meghatározott kibocsátási célra vonatkozó jogosultsági vagy
tényadatokat,
ac)
az ágazati törvényben meghatározott egyéb személyes adatot,
b)
a kártyakibocsátó döntése alapján a kártyán megjelenített módon tartalmazhatja
ba)
a kártyakibocsátó megnevezését,
bb)
a kártya kiállításának napját és az érvényességére vonatkozó adatot,
bc)
– ha a kártyakibocsátót nem ágazati törvény, vagy ágazati törvény felhatalmazása alapján
jogszabály jelöli ki – a kibocsátási célra vonatkozó jogosultsági vagy tényadatokat,
bd)
a kártyakibocsátó által meghatározott egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatot,
c)
a kártyafelhasználó hozzájárulása esetén a kártyán megjelenített módon tartalmazhat egyéb, rá vonatkozó
személyes adatot.
(3) Az elsődleges kártya elektronikusan személyes adatot ágazati törvény rendelkezése alapján tartalmazhat. Ebben
az esetben a kártyán elektronikusan tárolt személyes adat kezelésére vonatkozó szabályokat az ágazati törvény
határozza meg.
(4) A kártyakibocsátó olyan elsődleges kártyát is kibocsáthat, amely megfelel az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározott műszaki, technológiai, biztonsági előírásoknak és személyes adatokat nem
tartalmaz (a továbbiakban: anonim kártya).
(5) Az anonim kártya tartalmazza az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja szerinti adatokat, és tartalmazhatja
a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat.
(6) Az anonim kártya esetén a 4. § (2)–(7) bekezdése, a 6–7. §, a 8. § (2)–(3) bekezdése, a 8. § (5) bekezdésénének a)–d)
és f ) pontja, a 9–12. §, és a 16–19. § nem alkalmazható.
(7) Ágazati törvény előírhatja, hogy az anonim kártya a kibocsátási cél fennállásának igazolására kizárólag
személyazonosság igazolására szolgáló érvényes okmánnyal együtt alkalmas.

5. Kártyafelhasználói regisztráció
6. §

(1) A NEK-hez kártyafelhasználóként való csatlakozáshoz az ebben az alcímben meghatározott regisztrációt
(a továbbiakban: kártyafelhasználói regisztráció) kell lefolytatni.
(2) A kártyafelhasználói regisztrációval összefüggő feladatokat a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban:
regisztrációs szerv) országos illetékességgel végzi.
(3) Az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező esetén a kártyafelhasználói regisztráció során a regisztrációs
szerv a személyesen megjelent kártyafelhasználó kártyafelhasználói regisztráció iránti kérelmére – a 7. §-ban
meghatározott eltérésekkel – az Nytv. szerinti egységes arcképmás- és aláírás-felvételezést folytat le.
(4) Az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező esetén a kártyafelhasználói regisztráció érvényessége öt év.
A kártyafelhasználói regisztráció érvényessége az Nytv. szerinti egységes arcképmás- és aláírás-felvételezéssel
esetenként öt évvel meghosszabbodik.
(5) Az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelmezőt a kártyafelhasználói regisztráció során a regisztrációs szerv
a személyesen megjelent kártyafelhasználó kártyafelhasználói regisztráció iránti kérelmére az általa bemutatott
útlevélben vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállam állampolgára esetén
a tagállam által kibocsátott személyazonosításra alkalmas okmányban szereplő adatok alapján azonosítja. Sikeres
azonosítás esetén a regisztrációs szerv a kérelmező arcképmását és – ha a kérelmező a 14. életévét betöltötte –
aláírását rögzíti, és azokat, valamint a bemutatott személyazonosításra alkalmas okmányban foglalt természetes
személyazonosító adatokat, a bemutatott okmány számát, típusát és érvényességi idejét bejegyzi a 8. § (3) bekezdés
a) pontja szerinti adatbázisba.
(6) Az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező esetén a kártyafelhasználói regisztráció érvényessége
az (5) bekezdés szerinti, a regisztráció alapjául szolgáló okmány érvényességének időpontjáig terjedő idő, de
legfeljebb öt év.
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(1) A kártyafelhasználói regisztráció során az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező esetén a személyiadatés lakcímnyilvántartás adatkezelője a kérelmező személyi adat- és lakcímnyilvántartásban kezelt természetes
személyazonosító adatait, lakcímét, egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés során rögzített arcképmását és – ha
a 14. életévét betöltötte – aláírását kártyakibocsátás céljából a működtető részére átadja.
(2) Amennyiben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás a kártyafelhasználó egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés
során rögzített, egy évnél nem régebbi arcképmását és aláírását tartalmazza, a kártyafelhasználói regisztráció során
az arcképmás és aláírás felvétele kérelemre mellőzhető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatátadást megelőzően a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatkezelője az általa
képzett kapcsolati kódot (a továbbiakban: kapcsolati kód) a természetes személyazonosító adatokkal és
a kártyafelhasználói regisztráció időpontjával együtt átadja a működtetőnek.
(4) A kapcsolati kód nem tartalmazhatja az érintett személyes adatát vagy annak bármely elemét.

6. A NEK központi nyilvántartás
8. §

(1) A működtető a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a kártyakibocsátók, valamint a megszemélyesítést végző
szervezetek adatközlése alapján
a)
a kártyakibocsátás lehetővé tétele céljából, valamint
b)
a kártyafelhasználás folyamatos informatikai kiszolgálása érdekében
központi nyilvántartást (a továbbiakban: NEK központi nyilvántartás) vezet.
(2) Az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti személyek esetében a NEK központi nyilvántartás tartalmazza
a kártyafelhasználói regisztráció időpontját, és
a)
regisztrált, kártyával nem rendelkező kártyafelhasználó esetében
aa)
a kártyafelhasználó természetes személyazonosító adatait és
ab)
a kapcsolati kódot,
b)
kártyával rendelkező kártyafelhasználó esetében, elsődleges kártyák tekintetében, kártyánként
elkülönítetten
ba)
a kártyafelhasználó kártyán szereplő, 5. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, 5. § (2) bekezdés
a) pont aa) és ac) alpontja, valamint 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait,
bb)
a kapcsolati kódot,
bc)
a kártya kibocsátójának megnevezését, székhelyét és egyedi azonosítóját,
bd)
a kártya egyedi sorszámát és elektronikus egyedi azonosítóját (a továbbiakban együtt: a kártya
egyedi azonosítói) és
be)
a kártya kibocsátásának, bevonásának, érvényességének adatait,
c)
kártyával rendelkező kártyafelhasználó esetében másodlagos kártyák tekintetében kártyánként
elkülönítetten
ca)
a kártyafelhasználó azon 5. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, 5. § (2) bekezdés a) pont
aa) és ac) alpontja, valamint 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait, amelyek elsődleges kártya
esetében a kártyán szerepelnének,
cb)
a kapcsolati kódot,
cc)
a kártya kibocsátójának megnevezését, székhelyét és egyedi azonosítóját,
cd)
a kártya elektronikus egyedi azonosítóját,
ce)
a kártya kibocsátásának, bevonásának, érvényességének adatait és
cf )
annak az elsődleges kártyának az egyedi azonosítóit, amelyhez a másodlagos kártyát
hozzárendelték,
d)
– ha a kártyafelhasználó elhunyt – a kártyafelhasználó halálának tényét és a halál bekövetkeztének
időpontját.
(3) Az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti személyek esetében a NEK központi nyilvántartás tartalmazza
a kártyafelhasználói regisztráció időpontját, és
a)
regisztrált, kártyával nem rendelkező kártyafelhasználó esetében
aa)
a kártyafelhasználó természetes személyazonosító adatait,
ab)
a személyazonosításra alkalmas, bemutatott okmány számát, típusát és érvényességi idejét,
ac)
arcképmását,
ad)
– ha 14. életévét betöltötte – aláírását,
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b)

kártyával rendelkező kártyafelhasználó esetében – az a) pontban meghatározottakon túl – elsődleges kártyák
tekintetében kártyánként elkülönítetten
ba)
a kártyafelhasználó kártyán szereplő, 5. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, 5. § (2) bekezdés
a) pont aa) és ac) alpontja, valamint 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait,
bb)
a kártya kibocsátójának megnevezését, székhelyét és egyedi azonosítóját,
bc)
a kártya egyedi azonosítóit és
bd)
a kártya kibocsátásának, bevonásának, érvényességének adatait,
c)
kártyával rendelkező kártyafelhasználó esetében másodlagos kártyák tekintetében kártyánként
elkülönítetten
ca)
a kártyafelhasználó azon 5. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, 5. § (2) bekezdés a) pont
aa) és ac) alpontja, valamint 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait, amelyek elsődleges kártya
esetében a kártyán szerepelnének,
cb)
a kártya kibocsátójának megnevezését, székhelyét és egyedi azonosítóját,
cc)
a kártya elektronikus egyedi azonosítóját,
cd)
a kártya kibocsátásának, bevonásának, érvényességének adatait, és
ce)
annak az elsődleges kártyának az egyedi azonosítóit, amelyhez a másodlagos kártyát
hozzárendelték,
d)
– ha a kártyafelhasználó elhunyt – a kártyafelhasználó halálának tényét és a halál bekövetkeztének
időpontját.
(4) Az anonim kártya esetében a NEK központi nyilvántartás tartalmazza
a)
a kártya kibocsátójának megnevezését, székhelyét és egyedi azonosítóját,
b)
a kártya kibocsátásának, bevonásának, érvényességének adatait és
c)
a kártya egyedi azonosítóit.
(5) A NEK központi nyilvántartás
a)
(2) bekezdés a) pont aa) alpontjában és d) pontjában megjelölt adatainak forrása a 7. §-ban foglaltak szerint
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
b)
(3) bekezdés a) pontjában megjelölt adatainak forrása a 6. § (5) bekezdés szerint a kérelmező adatközlése,
c)
(2) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt adatainak forrása a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és
a (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti adat kivételével a kártyakibocsátó adatszolgáltatása,
d)
(3) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt adatainak forrása a kártyakibocsátó adatszolgáltatása,
e)
(4) bekezdésben megjelölt adatainak forrása a kártyakibocsátó adatszolgáltatása,
f)
(3) bekezdés d) pontjában megjelölt adatainak forrása a 9. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint
az okirat bemutatásával történő bejelentés.
(6) A működtető a személyes adatok védelme céljából a NEK központi nyilvántartás vonatkozásában köteles olyan
technikai, szervezési intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni,
melyek biztosítják az adatvédelmi követelmények teljesítését. Az adatvédelmi szabályzatot a jogi környezet
megváltozásával haladéktalanul felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell.

7. A kártya érvényessége, a kártyafelhasználó adatainak törlése
9. §

(1) A kártya érvényességi idejét jogszabály vagy a kártyakibocsátó határozhatja meg. Jogszabályi vagy
a kártyakibocsátó által meghatározott konkrét érvényességi idő hiányában a kártya érvényességi ideje a kiállítástól
számított öt év.
(2) A másodlagos kártya érvényességi ideje nem lehet hosszabb annak az elsődleges kártyának az érvényességi
idejénél, amelyhez hozzárendelték.
(3) Érvénytelen a kártya, ha
a)
a kártyakibocsátó kártyakibocsátói jogosultsága megszűnik,
b)
érvényességi ideje lejárt,
c)
a kártyafelhasználó a kártyakibocsátónál letiltotta,
d)
a kártyafelhasználó adatait a NEK központi nyilvántartásból törölték, vagy
e)
a kártyakibocsátó a kártyát érvénytelenítette.
(4) Ha a kártyakibocsátó kártyakibocsátói jogosultsága megszűnik, a működtető a kártyakibocsátó által kibocsátott
valamennyi kártyát a NEK központi nyilvántartásban érvénytelenként jelöli meg.
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(5) A NEK központi nyilvántartásnak a kártyafelhasználóra vonatkozó adatait a működtető
a)
törvény eltérő rendelkezése hiányában a kártyafelhasználó törlés iránti kérelme esetén, vagy
b)
a kártyafelhasználó halála esetén
a törlési kérelem kézhezvételét, vagy a halál időpontját követő két év elteltével törli.
(6) A kártyafelhasználóra vonatkozó adatok (5) bekezdés szerinti törlése nem érinti a kártya egyedi azonosítóira
vonatkozó adatot. A törléssel érintett kártya egyedi azonosítóit a működtető a NEK központi nyilvántartásban
érvénytelenként jelöli meg.
(7) A NEK központi nyilvántartásnak a kártyafelhasználóra vonatkozó adatait az (5) bekezdésben meghatározottakon
túl akkor is törölni kell, ha a kártyafelhasználó valamennyi kártyája érvénytelenné vált. Ebben az esetben a törlés
időpontja az utolsó kártya érvénytelenné válásának napja, vagy – ha az későbbi – a kártyafelhasználói regisztráció
érvényességi ideje lejártának napja.
(8) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti törlés céljából
a)
az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti személyek esetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatkezelője
a kapcsolati kódon adatot szolgáltat a működtetőnek a kártyafelhasználó halálának tényéről és időpontjáról,
b)
az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti személyek esetében a kártyafelhasználó halálának tényéről és
időpontjáról az ezt igazoló okirat bemutatásával bárki bejelentést tehet a működtetőnél.
(9) A működtető az (5) bekezdés szerinti törlésről és a kártya érvénytelenként való megjelöléséről értesíti
a kártyakibocsátót.
(10) A (3) bekezdés c) és e) pontja szerinti esetben a kártya érvénytelenségének tényéről a kártyakibocsátó
haladéktalanul értesíti a működtetőt.

8. Adatszolgáltatás a NEK központi nyilvántartásból
10. §

(1) A működtető a kártya egyedi sorszáma vagy elektronikus egyedi azonosítója alapján a felhasználás céljának
és jogalapjának igazolása nélkül is elektronikus adatszolgáltatást teljesít a kártyaelfogadó részére a kártya
érvényességének tényéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, csak a kártya érvényességére vonatkozó lekérdezésekről és az ehhez kapcsolódó
adatszolgáltatásról a működtető nyilvántartást nem vezet.

11. §		
A működtető a NEK-nyilvántartásban szereplő adatokról törvény, vagy az érintett hozzájárulása alapján adatot
szolgáltat a kártya egyedi sorszámát vagy elektronikus egyedi azonosítóját és a kártyafelhasználó nevét megjelölő,
az adat kezelésére jogosult kártyaelfogadó részére a kártya adatainak ellenőrzése, illetve az érintett személy
azonosítása céljából.
12. §		
A kártya egyedi sorszámának vagy elektronikus egyedi azonosítójának, vagy ennek hiányában a kártyakibocsátó
nevének és a kártyafelhasználó nevének megjelölésével az adott kártya 8. § (2) bekezdés b) és c) pontja, valamint
8. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatait ingyenesen jogosult átvenni
a)
a bíróság az előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő személyekre vonatkozó tényállítások
helytállóságának, továbbá a bemutatott okirat adattartalma valódiságának ellenőrzése, valamint
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
b)
a nyomozó hatóság bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és
intézkedés végrehajtása céljából,
c)
az ügyészség az ügyészségről szóló törvényben meghatározott közérdekvédelmi és törvényességi felügyeleti
feladatainak ellátása, valamint a bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy
büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
d)
a nemzetbiztonsági szolgálat a törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási,
információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési
célból,
e)
a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv a terrorcselekmények vagy azzal
összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, továbbá kiemelt
személyvédelmi feladatai ellátása céljából.
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9. A kártyakibocsátó
13. §

(1) A kártyakibocsátó
a)
az 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a működtetővel kötött szerződés,
b)
az 1. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben hatósági szerződés
alapján veheti igénybe a NEK szolgáltatásait, és teljesíthet szolgáltatásokat a NEK-en keresztül a kártyaelfogadó,
kártyafelhasználó és egyéb szereplő részére.
(2) A kártyakibocsátónak a kártyakibocsátás tekintetében bekövetkezett jogutódlása a kártyakibocsátásra vonatkozó
jogosultságot és a kibocsátott kártyák érvényességét nem érinti.
(3) Ágazati törvény vagy ágazati törvény felhatalmazása alapján jogszabály az (1) bekezdés szerinti szerződés vagy
hatósági szerződés egyes tartalmi elemeit meghatározhatja.
(4) A kártyakibocsátót az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatások igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli.
A működtető köteles közzétenni a hatósági szerződésben foglalt szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj
kiszámításának alapját. A díjazás megállapítása során a működtető nem alkalmazhat önkényes megkülönböztetést
a kártyakibocsátók között. A díj megállapítása során az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
rendelkezései nem alkalmazhatóak.
(5) A kártyakibocsátókról a működtető nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a kártyakibocsátó
a)
megnevezését,
b)
székhelyét,
c)
nyilvántartási számát és – adószámmal rendelkező kártyakibocsátó esetén – adószámát, valamint
d)
a kártyakibocsátónak a működtető által képzett egyedi azonosítóját.

14. §

(1) Az 1. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kártyakibocsátás engedélyezéséről a működtető kérelemre
(a továbbiakban: kártyakibocsátási kérelem) 60 napon belül közigazgatási hatósági eljárás keretében dönt.
A hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díj-köteles.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásban – az (5) bekezdés b) pontja szerinti kérdés tekintetében –
az Alkotmányvédelmi Hivatal szakhatóságként vesz részt.
(3) Biztonsági okmány esetében a kártyakibocsátó a biztonsági okmány előállítására vonatkozó hatósági engedélyezési
eljárás jogerős befejezését követően nyújthatja be a kártyakibocsátási kérelmet a működtetőhöz.
(4) A kártyakibocsátási kérelem tartalmazza
a)
gazdálkodó szervezet kérelmező esetén
aa)
nyilvántartási számát,
ab)
nevét,
ac)
a szervezet képviseletére jogosultak nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési helyét
és idejét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét és nyilvántartási számát,
b)
ha költségvetési szerv és közfeladatot ellátó más szerv az 1. § (4) bekezdés b) pontja alapján kérelmezi
a csatlakozást, akkor a szerv nevét és a szerv vezetőjének nevét,
c)
a kibocsátási cél megnevezését,
d)
a kibocsátani tervezett kártyák számát,
e)
a kibocsátani tervezett kártyák látványtervét és a kártyán nem elektronikusan megjeleníteni kívánt
adattartalmat, és
f)
a kártyakibocsátási folyamat részletes leírását.
(5) A kártyakibocsátást engedélyezni kell, ha
a)
a kérelmező, a kibocsátani tervezett kártya, valamint a kártyakibocsátás folyamata megfelel
aa)
az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, valamint
ab)
– ha van – az ágazati törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározott műszaki, technológiai, biztonsági előírásoknak,
b)
Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit nem sérti.
(6) Ha a kártyakibocsátási kérelem megalapozott, a működtető a kérelmezővel hatósági szerződést köt. A hatósági
szerződés határozatlan időtartamra szól. A hatósági szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a működtető a hatósági
ellenőrzésen tapasztalt hiányosság esetén a kártyakibocsátó ezirányú tevékenységét – a hiányosság pótlásáig –
azonnali hatállyal felfüggesztheti.
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(1) A kártyakibocsátó kártyakibocsátással kapcsolatos tevékenységét a működtető hatósági ellenőrzés keretében
vizsgálja.
(2) Ha a működtető a hatósági ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a kártyakibocsátó a jogszabályban
meghatározott kötelezettségét megszegi, a működtető – határidő tűzésével – kötelezi a kártyakibocsátót
a hiányosság pótlására, egyidejűleg a kártyakibocsátó kártyakibocsátással kapcsolatos tevékenységét – a személyes
adatok védelmével kapcsolatos súlyos hiányosság esetén, vagy a NEK biztonságos működését súlyosan
veszélyeztető esetben – azonnali hatállyal felfüggesztheti.

10. Kártyakibocsátás
16. §

(1) Kártya az érvényes kártyafelhasználói regisztrációval rendelkező személy részére, a kártyakibocsátónál benyújtott
egyedi kérelme, vagy ágazati törvény rendelkezése alapján bocsátható ki.
(2) A kártya kibocsátása iránti kérelem a kártyakibocsátó által rendelkezésre bocsátott papír alapú vagy elektronikus
űrlapon (a továbbiakban: kártyaigénylő lap) nyújtható be. A kártyaigénylő lap tartalmazza
a)
a kérelmező személy természetes személyazonosító adatait,
b)
a kérelmező személy lakcímét,
c)
az a) és b) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó – a működtető és a megszemélyesítést végző szervezet
számára az adategyeztetés és a kártya kibocsátása céljából adott – felhatalmazást,
d)
1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező személy esetén a kártyafelhasználói regisztráció során
bemutatott személyazonosításra alkalmas okmányának számát,
e)
másodlagos kártya kibocsátására irányuló igény esetén az elsődleges kártya egyedi sorszámát, valamint
f)
az ágazati törvény által előírt egyéb adatot.
(3) Megszemélyesítést a működtető vagy az a szervezet végezhet, amely az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
miniszteri rendeletben meghatározott műszaki és biztonsági követelmények vizsgálatára irányuló minősítési
eljáráson esett át és e követelményeknek megfelelt. A minősítési eljárást a működtető folytatja le.
(4) A kártya megszemélyesítése céljából a kártyakibocsátó a működtető rendelkezésére bocsátja a kártyafelhasználó
NEK központi nyilvántartásba vételéhez szükséges, (2) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontja szerinti adatait.

17. §

(1) A működtető az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kártyaigénylőnek a kártyaigénylő lapon megadott természetes
személyazonosító adatai felhasználásával adatigénylést kezdeményez a kártyaigénylőre vonatkozóan
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kezelt kapcsolati kódról és a kártyafelhasználó 16. § (2) bekezdés szerinti
adatairól, valamint a kártyafelhasználó arcképmásáról és – ha rendelkezésre áll – aláírásáról. A személyiadat- és
lakcímnyilvántartás adatkezelője a kapcsolati kódot és a kártyafelhasználó 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti
adatait, valamint a kártyafelhasználó arcképmását és – ha rendelkezésre áll – aláírását továbbítja a működtető
részére.
(2) A működtető az (1) bekezdés alapján beszerzett és a kártyakibocsátó által átadott adatokat összeveti. A kapcsolati
kód megléte és adategyezés esetén a működtető a kártyafelhasználónak a kártya megszemélyesítéséhez szükséges
adatait a kártya megszemélyesítése céljából a megszemélyesítést végző rendelkezésére bocsátja. Adateltérés esetén
a működtető az eltérés tényét, a kapcsolati kód hiánya esetén a kártyafelhasználói regisztráció hiányának tényét
a kártyakibocsátónak jelzi. A kártyakibocsátó a működtető jelzésére figyelemmel a kártyaigénylővel adategyeztetést
kezdeményez. Kártya csak adategyezőség esetén bocsátható ki.
(3) A működtető a kártyafelhasználó kártya megszemélyesítéshez szükséges adatainak átadásával egyidejűleg
törli a kártyafelhasználó 8. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti adatait, valamint a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásból kapott adatait, egyidejűleg a NEK központi nyilvántartásban rögzíti a 8. § (2) bekezdés
b) pont ba)–bc) alpontja szerinti adatait.
(4) A megszemélyesítési technológiai folyamat lezárását követően a megszemélyesítést végző a 8. § (2) bekezdés
b) pont bd) alpontja szerinti adatot és a 19. § a)–d) pontja szerinti adatokat a működtető és a kártyakibocsátó
részére egyidejűleg átadja, és törli a kártyafelhasználó személyes adatait. Az átadott adatokat a működtető a NEK
központi nyilvántartásban, a kártyakibocsátó a 19. § szerinti nyilvántartásban rögzíti.
(5) Másodlagos kártya kibocsátására irányuló igény esetén az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a kapcsolati kód megléte és adategyezés esetén a működtető a kártyafelhasználó 8. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti adatait a NEK központi nyilvántartásban rögzíti, és erről az elsődleges és a másodlagos
kártyakibocsátót értesíti.
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18. §

(1) A működtető az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kártyaigénylőnek a kártyaigénylő lapon megadott természetes
személyazonosító adatait és a 16. § (2) bekezdés d) pontja szerinti okmány számát összeveti a NEK központi
nyilvántartás 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adatbázisában szereplő adatokkal. Adategyezés esetén
a működtető a kártyafelhasználónak a kártya megszemélyesítéséhez szükséges adatait a kártya megszemélyesítése
céljából a megszemélyesítést végző rendelkezésére bocsátja. Adateltérés esetén a működtető az eltérés
tényét, a kártyafelhasználói regisztráció hiánya esetén a kártyafelhasználói regisztráció hiányának tényét
a kártyakibocsátónak jelzi. A kártyakibocsátó a működtető jelzésére figyelemmel a kártyaigénylővel adategyeztetést
kezdeményez. Kártya csak adategyezőség esetén bocsátható ki.
(2) A működtető a kártyafelhasználó kártya megszemélyesítéshez szükséges adatainak átadásával egyidejűleg a 8. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti adatait a NEK központi nyilvántartásban rögzíti.
(3) A megszemélyesítési technológiai folyamat lezárását követően a megszemélyesítést végző a 19. § a)–d) pontja
szerinti adatokat a működtető és a kártyakibocsátó részére egyidejűleg átadja, és törli a kártyafelhasználó személyes
adatait. Az átadott adatokat a működtető a NEK központi nyilvántartásban, a kártyakibocsátó a 19. § szerinti
nyilvántartásban rögzíti.
(4) Másodlagos kártya kibocsátására irányuló igény esetén az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a kártyafelhasználói regisztráció megléte és adategyezés esetén a működtető a kártyafelhasználó
8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti adatait a NEK központi nyilvántartásban rögzíti, és erről az elsődleges és
a másodlagos kártyakibocsátót értesíti.

19. §		
A kártyakibocsátó az általa kibocsátott kártyák adatairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a)
a kártyafelhasználó kártyán szereplő személyazonosító adatait,
b)
a kibocsátott elsődleges kártya egyedi azonosítóit, másodlagos kártya esetén az elektronikus egyedi
azonosítót, valamint annak az elsődleges kártyának az egyedi azonosítóit, melyhez hozzárendelték,
c)
a kártyakibocsátás és kártyaelőállítás során végrehajtott valamennyi adatkezelési művelet tényét és idejét,
d)
a kártya kibocsátásának, érvényességének dátumát,
e)
a kiadott, bevont és érvénytelenített elsődleges kártyák egyedi azonosítóit, másodlagos kártya esetén
az elektronikus egyedi azonosítót, valamint annak az elsődleges kártyának az egyedi azonosítóit, melyhez
hozzárendelték,
f)
a kártya bevonásának okát, tényét és idejét, valamint
g)
a kártyafelhasználóra vonatkozó, a kibocsátási célt képező jogosultság vagy tény fennállására vonatkozó
adatot.

11. A kártyaelfogadó
20. §

(1) A kártyaelfogadó a kártya elektronikus leolvasása során hozzáfér a NEK központi nyilvántartásnak a kártya
érvényességére vonatkozó, a 8. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja és c) pont ce) alpontja szerinti adatához, a 8. §
(3) bekezdés b) pont bd) alpontja és c) pont cd) alpontja szerinti adatához, valamint a 8. § (4) bekezdés b) pontja
szerinti adatához. Érvénytelen kártya esetén a NEK központi nyilvántartás kizárólag az érvénytelenség tényére
vonatkozó adatot szolgáltatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján érvényes kártya esetében a kártyaelfogadó hozzáfér a NEK
központi nyilvántartás 8. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja, 8. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint 8. §
(4) bekezdés a) pontja és – a 4. § (4) szerinti korlátozás feloldását követően – a 8. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja,
valamint 8. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti adatához. Ennek az adatnak a segítségével a kártyaelfogadó
– jogszabály vagy a kártyakibocsátóval kötött szerződés alapján – hozzáfér a kibocsátási célt képező jogosultság
vagy egyéb tény fennállásának ellenőrzése céljából a jogosultságot tartalmazó, a kártyakibocsátó által vezetetett
nyilvántartás 19. § g) pontjában meghatározott adatához.
(3) Jogszabály vagy – a szerződés megkötését követően kiállított kártyák tekintetében – a kártyakibocsátók által kötött
szerződés rendelkezhet úgy, hogy a kártyaelfogadó hozzáférhet valamely kártyakibocsátó által kibocsátott kártya
alapján a más kártyakibocsátó által vezetett nyilvántartásnak a 19. § g) pontjában meghatározott adatához.
(4) A (3) bekezdés szerinti szerződés megkötéséről a kártyakibocsátó a működtetőt haladéktalanul tájékoztatja.
A működtető e tájékoztatás alapján a (3) bekezdés szerinti hozzáférés lehetőségét a NEK központi nyilvántartásban
rögzíti.
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12. Záró rendelkezések
21. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a működtetőt és a regisztrációs szervet.
(2) Felhatalmazást kap az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a)
a NEK-rendszerhez való kapcsolódás, valamint a kártyakibocsátási folyamat műszaki, technológiai, biztonsági
előírásait, a kártya műszaki tulajdonságait, biztonsági okmány esetén a hitelesítés rendjét,
b)
a kártyaelfogadóra irányadó műszaki, technológiai követelményeket,
c)
a megszemélyesítést végző minősítése során vizsgálandó műszaki és biztonsági követelményeket.
(3) Felhatalmazást kap az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
rendeletben állapítsa meg
a)
a kártyakibocsátói engedélyezésre irányuló hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díját, a megfizetés
szabályait,
b)
a NEK szolgáltatásaiért a kártyakibocsátó által időszakosan fizetendő díj mértéke megállapításának
szempontjait, megfizetése módjának szabályait.

22. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A 27. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

23. §

(1) Az e törvény hatálybalépése előtt kiállított, az oktatási igazolványokról szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
szerinti oktatási igazolvány e törvény szerinti kártyának minősül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kártya tekintetében kártyakibocsátónak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) szerinti, a köznevelési információs rendszer adatkezelőjét, illetve a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti, a felsőoktatási információs rendszer
működtetéséért felelős szervet, e törvény szerinti kártyafelhasználói regisztráció időpontjának a fényképnek és
az aláírásnak a Rendelet szerinti felvételezése időpontját kell tekinteni.
(3) Azoknak az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti személyeknek, akik számára e törvény hatálybalépése előtt
a Rendelet alapján oktatási igazolvány kiállítására került sor,
a)
az Nktv.-ben meghatározott oktatási igazolványon szereplő adatait a köznevelési információs rendszer
adatkezelője, az Nftv.-ben meghatározott oktatási igazolványon szereplő adatait a felsőoktatási információs
rendszer működtetéséért felelős szerv, továbbá
b)
az oktatási igazolvány adattartalmát képező fényképet és aláírást, valamint a fényképnek és az aláírásnak
a Rendelet szerinti felvételezése időpontját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
átadja a működtető részére a NEK központi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából. A működtető
a kártyafelhasználó természetes személyazonosító adatait továbbítja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
adatkezelőjének a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kapcsolati kód – 7. § (3) és (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő – képzése céljából. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatkezelője a kapcsolati kódot
átadja a működtetőnek a NEK központi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából.
(4) Azoknak az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti személyeknek, akik számára e törvény hatálybalépése előtt
a Rendelet alapján oktatási igazolvány kiállítására került sor, az oktatási igazolványon szereplő adatait a köznevelési
információs rendszer adatkezelője, illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv,
az oktatási igazolvány adattartalmát képező fényképet és aláírást, valamint a fényképnek és az aláírásnak a Rendelet
szerinti felvételezése időpontját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala átadja
a működtető részére a NEK központi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából.
(5) A (3)–(4) bekezdésben foglalt feladatokat 2015. december 31-ig kell elvégezni.
(6) A működtető a (2) bekezdés szerinti kártyakibocsátókkal az e törvény hatálybalépését követő 90 napon belül
megköti a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerződést.

24. §

(1) Az Nytv. 11. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza a polgár)
„l) arcképmását és – ha a 14. életévét betöltötte – aláírását, ha a 29. § (3) bekezdésében meghatározott
személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványt igényelt, vagy az egységes elektronikuskártya-kibocsátási
keretrendszerről szóló törvény szerint kártyafelhasználói regisztrációt kezdeményezett;”
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(2) Az Nytv. 14. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyűjtik:)
„b) a polgár kérelme a személyazonosító igazolvány kiállítása, valamint az egységes arcképmás- és aláírásfelvételezés iránt, az ehhez csatolt okiratok, az arcképmása és a saját kezű aláírása, illetve az újszülött arcképmása;”
(3) Az Nytv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgár a személyazonosító igazolvány, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés iránti kérelem
előterjesztésekor rendelkezésre bocsátja – és a jogszabályban foglaltak szerint igazolja – a 29. § (2) bekezdésében
megjelölt személyi adatait, arcképmását, és a kérelmet – ha a 14. életévét betöltötte – saját kezűleg aláírja. Ha
a polgár írásképtelen vagy írástudatlan, a kérelem aláírás rovatában a kiállító hatóság az „írásképtelen” megjelölést
tünteti fel.”
(4) Az Nytv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány kiadási eljárásban – személyazonosítás és
személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványon történő feltüntetés céljára – az eljáró hatóság jogosult a polgár
arcképmásának és saját kezű aláírásának megismerésére, illetőleg igénylésére.”
(5) Az Nytv. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adatszolgáltatásért, valamint a 18. § (3) bekezdése szerinti kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért,
értesítésért, az értesítési cím bejelentéséért, a 27/B. § (1) bekezdése és a 27/D. § (2) bekezdése szerinti értesítésért,
valamint a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadási eljáráshoz nem kapcsolódó egységes
arcképmás- és aláírás-felvételezésért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni.”
(6) Az Nytv. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartási, lakcím-megállapítási és lakcímbejelentési eljárásnak, az értesítési cím
bejelentési eljárásnak, a nyilvántartás vezetésének és az adatszolgáltatásnak részletes szabályait, a személyazonosító
igazolvány, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásának és nyilvántartásának
szabályait, továbbá az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályait;”
(7) Az Nytv. 47. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza)
„c) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az adatszolgáltatásért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából
való megkeresésért, illetve értesítésért, az értesítési cím bejelentéséért, a lakcímbejelentésről és az értesítési cím
bejelentésről történő értesítésért, továbbá a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadási
eljáráshoz nem kapcsolódó egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
összegét és megfizetésének részletes szabályait;”
(8) Az Nytv. 11. § (2) bekezdésében az „a)–j) pontja szerinti adatait, aláírását, valamint” szövegrész helyébe az „a)–j) és
l) pontja szerinti adatait, valamint” szövegrész lép.
25. §		
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)
„o) végzi az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerint kártyakibocsátás
engedélyezését kérők ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.”
26. §

(1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Szaz. tv.) 10/A. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A természetes személyek összerendelési nyilvántartása az alábbi azonosítókhoz tartozó titkosított kapcsolati kódokat
tartalmazza:)
„l) az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerinti, törvény alapján
személyazonosság közhiteles igazolására alkalmas kártya egyedi sorszáma.”
(2) Hatályát veszti a Szaz. tv. 10/A. § (2) bekezdés j) pontjában a „valamint” szövegrész.

27. §		
Hatályát veszti a 23. § (3)–(6) bekezdése.
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28. §		
A 25. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2014. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról*

1. §		
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2014. évi
a) bevételi főösszegét 15 983 668,7 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 17 135 149,5 millió forintban,
c) hiányát 1 151 480,8 millió forintban
állapítja meg.”
2. §		
A Kvtv. 9. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 35. alcím,
4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport kiadási és támogatási előirányzatának előirányzatmódosítással történő növelését engedélyezheti az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek
2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának és
a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, továbbá az Ügkr. tv. hatálya
alá tartozó kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag
teljesült bevétel 50%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételnek
a tervezett bevételt meghaladó hányada 25%-ának megfelelő összeggel. Az államháztartásért felelős miniszter
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím, 51. Gazdasági Zöldítési Rendszer alcím kiadási és támogatási
előirányzatának előirányzat-módosítással történő növelését engedélyezheti az Ügkr. tv. által létrehozott
légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel
50%-ának, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből
pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt meghaladó hányada 25%-ának megfelelő összeggel.
(5) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 35. alcím,
4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport terhére az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési
kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel
100%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, valamint
az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből
pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag
teljesült bevétel 25%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthet kiadásokat. Az államháztartásért felelős miniszter
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím, 51. Gazdasági Zöldítési Rendszer alcím terhére az Ügkr. tv.
által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag
teljesült bevétel 50%-ának, valamint az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő
értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthet kiadásokat.”
3. §		
A Kvtv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. és 24. alcímhez tartozó jogcímcsoportok és
a 30. alcím 26. jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzatai – a 23. § (21) bekezdésben foglaltak
kivételével – tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételeket.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 2-i ülésnapján fogadta el.

24036

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 172. szám

4. §		
A Kvtv. 23. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(21) A Kormány határozatával a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadójából
származó bevétel 2014. évben pénzforgalmilag teljesült mértékéig a sportról szóló 2004. évi I. törvény
56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím,
5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel
összefüggő feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.”
5. §		
A Kvtv. 23. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére átcsoportosítást hajthat végre
más fejezet javára egyes szakképzési célok megvalósítása céljából.”
6. §		
A Kvtv. 23. §-a a következő (24) bekezdéssel egészül ki:
„(24) A 2014. évben az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében – az állam szerződéses kötelezettségei
teljesítésének biztosítékául – szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére irányuló nyilatkozatot tehet.”
7. §		
A Kvtv. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogtalan
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont
2. alpontja, II. pontja, III. pont 3. alpontja, 4. alpontja és 5. alpontja szerinti támogatások együttes összegét kell
figyelembe venni.”
8. §		
A Kvtv. 33. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A nemzetiségi önkormányzattal kötött köznevelési szerződés erre vonatkozó rendelkezése alapján az oktatásért
felelős miniszter a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kis létszámú iskola köznevelési feladatai ellátásának
biztosítása érdekében az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére
az (1)–(3) bekezdésben meghatározottakon túl további támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat részére.
(7) Az Országgyűlés az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési
közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény,
egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja
szerinti fenntartó részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetésre tekintettel a 2. melléklet III. pont
5. a) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást
állapít meg.
(8) Az átlagbér alapú támogatás, a működési támogatás és a (7) bekezdés szerinti támogatás tényleges gyermek-,
tanuló létszám szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év március 31-éig kormányrendeletben
meghatározott módon kerül sor.
(9) Az átlagbér alapú támogatás, a működési támogatás és a (7) bekezdés szerinti támogatás összesített
egyenlegének rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy
a) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai
szakszolgálati intézményekben kimutatott – a gyermek- és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő – éves összesített
működési és felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait
csökkenteni kell
aa) az Áht. 5. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti, továbbá az áru- és készletértékesítésből, bérleti díjbevételből,
általános forgalmi adóból származó állami és települési önkormányzati, a köznevelési ágazatban realizált
bevételekkel és
ab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi
személy az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai
szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és
b) az a) pontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a települési önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó – egy gyermekre,
tanulóra jutó összegéből a (8) bekezdés szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások
egy gyermekre, tanulóra jutó együttes összegét.”
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9. §		
A Kvtv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. § A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 50. Beruházás ösztönzési célelőirányzat
alcím tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg
a 97 500,0 millió forintot.”
10. §		
A Kvtv. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a magyar állam legkésőbb 2014. augusztus 31-i hatállyal ellenérték
nélkül átvállalja a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) által 2011. szeptember 7-én kibocsátott
35 000,0 millió forint tőkeösszegű pályavasúti tevékenység működtetéséhez szükséges kötvénytartozást és annak
járulékait. A MÁV Zrt.-t ezen tartozásátvállalás tekintetében nem terheli illetékkötelezettség. A magyar államot
az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli.
(2) A 2013. évi költségvetési törvény 3. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
melléklete 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések f ) Ferihegyi út meghosszabbítása jogcímen
kapott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2016. december 31.
(3) Az Országgyűlés 2014. december 31-i hatállyal elengedi a Budapest Főváros Önkormányzatának az állammal
szemben fennálló, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. melléklete
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 15. Roma Kulturális
Központ létrehozása címen kapott támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó igénybevételi és késedelmi
kamatfizetési kötelezettségét.”
11. §		
A Kvtv. 76. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„d) a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 50. Beruházás ösztönzési célelőirányzat alcím
előirányzata felhasználásának részletes szabályait,”
12. §		
A Kvtv. a következő 78. §-sal egészül ki:
„78. § A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló
2014. évi LXXXIV. törvény 14. § i)–l) pontjaiban megállapított, a 2. melléklet I. és IV. pontjaira, illetve a 3. melléklet
17. pontjára vonatkozó szabályokat 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.”
13. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. §		
A Kvtv.
a)
5. § (1)–(3) bekezdésében, 23. § (14) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében, 1. melléklet
X. fejezetének címében, 1. melléklet X. fejezet 1. címében, 5. mellékletébe foglalt táblázat 4. és 99a. sorában
és 10. mellékletében a „Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „Igazságügyi” szöveg,
b)
11. § (5) bekezdésében a „33. § (9) és (13) bekezdésben” szövegrész helyébe a „33. § (7) és (13) bekezdésében”
szöveg,
c)
23. § (8) és (18) bekezdésében, 1. melléklet XVIII. fejezetének címében és 1. melléklet XVIII. fejezet 1. címében
a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Külgazdasági és Külügyminisztérium” szöveg,
d)
23. § (13) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrészek helyébe az „Igazságügyi” szöveg,
e)
51. és 70. §-ában a „Vidékfejlesztési” szövegrészek helyébe a „Földművelésügyi” szöveg,
f)
66. § (1) bekezdésében az „Az Szjtv.” szövegrész helyébe az „A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.)” szöveg,
g)
68. § (11) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: 2013. évi költségvetési
törvény)” szöveg,
h)
1. melléklet XII. fejezetének címében, 1. melléklet XII. fejezet 1. címében, 5. mellékletébe foglalt táblázat 9. és
100. és 121. sorában és 10. mellékletében a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi” szöveg,
i)
2. melléklet IV. pont 1. alpontjában a „17 853,7 millió forint” szövegrész helyébe a „17 912,6 millió forint”
szöveg,
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j)
k)
l)
m)
n)

2. melléklet I. pont 1. alpont a) alpontjában a „nyolcadik” szövegrész helyébe a „hetedik” szöveg,
2. melléklet IV. pont 1. alpont h) alpont hb) alpontjában az „1 060 076 Ft/település” szövegrész helyébe
a „1 060 760 Ft/település” szöveg,
3. melléklet 17. pontjában a „hónapjának 25-éig” szövegrész helyébe a „hónapjában” szöveg,
9. melléklet III. pont 7. alpont a) alpontjában a „33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése” szövegrész helyébe
a „33. § (1), (2), (7) és (13) bekezdése” szöveg,
9. melléklet III. pont 7. alpont b) alpontjában a „33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése” szövegrész helyébe
a „33. § (1), (2), (7) és (13) bekezdése” szöveg

lép.
15. §		
Hatályát veszti a Kvtv.
a)
76. § (1) bekezdés e) pontja,
b)
5. mellékletébe foglalt táblázat 109. és 121–124. sora.
16. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

A Kvtv. 1. melléklet
1)

XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 14. Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány
biztosítása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
2014. évi előirányzat
(Cím Al- cím- Jogir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
szám cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás)
szám szám szám szám szám
név
név
The Hungary Initiatives Foundation támogatása és
14
612,4
612,4
adomány biztosítása

2)

XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím a következő 22. jogcímcsoporttal egészül ki:
JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
2014. évi előirányzat
(Cím Al- cím- Jogir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
szám cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
Kiadás
Bevétel
szám szám szám szám szám
név
név
Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan
22
9 122,0
többletterhének megtérítése

3)
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1. melléklet a 2014. évi LXXXIV. törvényhez

Támogatás)
9 122,0

XI. Miniszterelnökség fejezet „1-15. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2014. évi előirányzat
Kiadás
1-15. cím összesen:

Bevétel

42 414,9

336,8

Támogatás)
42 078,1

4)

XI. Miniszterelnökség fejezet, 18. Országvédelmi Alap cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
(Cím Al- cím- Jogir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
szám cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
szám szám szám szám szám
név
név
18

5)

Országvédelmi Alap

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

52 328,0

XI. Miniszterelnökség fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2014. évi előirányzat
Kiadás
XI. fejezet összesen:

208 677,7

Bevétel
339,8

Támogatás)
43 009,9
24039

24040

6)

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő 51. alcímmel egészül ki:
JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
(Cím Al- cím- Jogir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
szám cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
Kiadás
szám szám szám szám szám
név
név
51

7)

Gazdasági Zöldítési Rendszer

2014. évi előirányzat
Bevétel

2 312,5

Támogatás)
2 312,5

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet „XV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2014. évi előirányzat
Kiadás
XV. fejezet összesen:

8)

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 8.
következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAl(Cím Al- cím- Jogir.
melt Cím cím
szám cím csop. cím csop. előir. név név
szám szám szám szám szám
8

Bevétel

81 100,2

70 567,7

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ címe és 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a
Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
3

10 532,5

Támogatás)

Dologi kiadások

45 835,1

Támogatás)
22 980,5

62 614,0

9)

4

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

6 937,5

6 937,5

10) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2014. évi előirányzat
Kiadás
1-20. cím összesen:

333 797,4

Bevétel
86 821,2

Támogatás)
246 976,2
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 4.
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
2014. évi előirányzat
(Cím Al- cím- Jogir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
szám cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás)
szám szám szám szám szám
név
név

(2014. évi előirányzat
Kiadás
XVII. fejezet összesen:

Bevétel

602 396,4

86 821,2

12) XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok címe a következő 52. alcímmel egészül ki:
JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
2014. évi előirányzat
(Cím Al- cím- Jogir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
szám cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
Kiadás
Bevétel
szám szám szám szám szám
név
név
52

Eximbank Zrt. tőkeemelése

20 000,0

Támogatás)
246 976,2

Támogatás)
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11) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „XVII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

20 000,0

13) XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet „XVIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2014. évi előirányzat
Kiadás
XVIII. fejezet összesen:

83 799,4

Bevétel
7 746,5

Támogatás)
76 052,9

14) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4.
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím
sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
2014. évi előirányzat
(Cím Al- cím- Jogir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
szám cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás)
szám szám szám szám szám
név
név
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
1
27 814,0
kapcsolatos kifizetések

24041

24042

15) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4.
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport a következő 3-6. jogcímekkel egészül ki:
JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
2014. évi előirányzat
(Cím Al- cím- Jogir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
szám cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás)
szám szám szám szám szám
név
név
A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával
3
79 186,3
kapcsolatos kiadások
Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének
4
56 000,0
megvásárlásával kapcsolatos kiadások
Az AVE Magyarország Kft. részesedésének
5
14 000,0
megvásárlásával kapcsolatos kiadások
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
6
10 157,1
megvásárlásával kapcsolatos kiadások
16) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím a
következő 10. jogcímcsoporttal egészül ki:
JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
2014. évi előirányzat
(Cím Al- cím- Jogir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
szám cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
Kiadás
Bevétel
Támogatás)
szám szám szám szám szám
név
név
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
10
8 550,0
Rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések
17) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet „XLIII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2014. évi előirányzat
Kiadás
335 725,4

193 228,6

Támogatás)
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XLIII. fejezet összesen:

Bevétel

24043
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2. melléklet a 2014. évi LXXXIV. törvényhez
1. A Kvtv. 2. melléklet I. pont 1. alpont b) alpontja a következő be) alponttal egészül ki:
(Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása)
„be) Közös szabály: Ha a Központi Statisztikai Hivatal által, 2012. december 31-i állapotnak megfelelően elkészített
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban a bb)–bd) alpont szerinti naturális mutatók tekintetében
2014. december 31-éig korrekció történik és a korrigált adat kisebb, mint a támogatást megalapozó adat,
a bb)–bd) alponthoz kapcsolódó támogatásokban történő változásokat az éves költségvetési beszámoló keretében
történő elszámolás során kell érvényesíteni.”
2. A Kvtv. 2. melléklet, „Kiegészítő szabályok” rész 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Támogatások évközi módosítása
Sorszám

Adatszolgáltatás

Támogatás jogcíme

Adatszolgáltatás alapja

időpontja

Finanszírozás
kezdő hónapja

1.

2014. június 1.

I. 2., II. 1., II. 2.,
II. 3., III. 3., III.4.,
III.5.

a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz becsült évi
mennyisége (m3) módosítható;
az óvodások száma, a vezetői
órakedvezmény miatti pedagógus
többletlétszám, illetve a segítők
létszáma, valamint a szociális jogcímek
esetében a becsült éves ellátotti adatok
módosíthatók;
a III.4. és III.5. jogcímnél a becsült éves
ellátotti adatok, személyi térítési díjból
származó bevétel és üzemeltetési
kiadások módosíthatók

I.2. esetében
2014. november;
II.1., II.2., II.3., III.3.,
III.4. a) és III.5. a)
esetében
2014. július;
III.4. b) és III.5. b)
esetében
2014. augusztus

2.

2014. október 15.

II. 1., II. 2., II. 3.,
III. 3., III. 4. a),
III.5. a)

az óvodások száma, a vezetői
órakedvezmény miatti pedagógus
többletlétszám, illetve a segítők
létszáma, valamint szociális és
gyermekétkeztetési jogcímek esetében
a becsült éves ellátotti adatok
módosíthatók

2014. december

”

3. melléklet a 2014. évi LXXXIV. törvényhez
1. A Kvtv. 3. melléklet 10. pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ca) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb
fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása
Az előirányzat 50%-a nyújt fedezetet a Széll Kálmán tér felújítása, a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztése,
a budai fonódó villamoshálózat kiépítése, valamint a fogaskerekű felújítása és Széll Kálmán térre való behozatala
támogatásának, valamint a Káposztásmegyer vasúti megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának és egyéb
fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása 2014. évi ütemére.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához
kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben
köt támogatási szerződést Budapest Főváros Önkormányzatával. A támogatás felhasználásának és elszámolásának
határideje 2016. december 31.

24044
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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: 2011. évi
költségvetési törvény) 5. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok melléklete
16. A Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi
közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása, a 2012. évi költségvetési törvény 5. A helyi önkormányzatok
által felhasználható központosított előirányzatok melléklete 15. A Széll Kálmán tér felújításának, a térség
tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének
támogatása és a 2013. évi költségvetési törvény 3. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított
előirányzatok melléklete 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések b) A Széll Kálmán tér felújításának,
a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés
fejlesztésének támogatása jogcímeken kapott támogatások felhasználásának és elszámolásának határideje
2016. december 31.”
2. A Kvtv. 3. melléklet 10. pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„cb) Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
Az előirányzat 25%-a nyújt fedezetet az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai
karbantartása támogatásának 2014. évi ütemére.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához
kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben
köt támogatási szerződést Budapest Főváros Önkormányzatával. A támogatás felhasználásának és elszámolásának
határideje 2016. december 31.
A 2012. évi költségvetési törvény 5. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
melléklete 17. Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
és a 2013. évi költségvetési törvény 3. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
melléklete 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési
utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása jogcímeken kapott támogatás felhasználásának és
elszámolásának határideje 2016. december 31.”

4. melléklet a 2014. évi LXXXIV. törvényhez
A Kvtv. 4. melléklet 1. pontja III. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következő kifizetések teljesíthetők
a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről
a költségvetési évben keletkező pótigény összege,
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat
pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege,
c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető
igénybevételi, késedelmi és kiegészítő kamat összege,
d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket
terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző években
felfüggesztett támogatások összege.
A helyi nemzetiségi önkormányzatoknak a költségvetési évet megelőző években a IX. fejezetből kapott
támogatásainak elszámolása a helyi önkormányzatokkal azonos módon az I–III. alpont szerint történik.”
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5. melléklet a 2014. évi LXXXIV. törvényhez
1. A Kvtv. 5. mellékletébe foglalt táblázat a következő 112a és 112b sorral egészül ki:
112a

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben

112b

Beruházás ösztönzési célelőirányzat (5. cím, 50. alcím)

2. A Kvtv. 5. mellékletébe foglalt táblázat a következő 137a–137c sorral egészül ki:
137a

Vidékfejlesztési és halászati programok (2. cím, 11. alcím)

137b

Új Vidékfejlesztési Program (2. cím, 12. alcím)

137c

Uniós Programok ÁFA fedezete (2. cím, 13. alcím)

2014. évi LXXXV. törvény
az egyes jogállási törvények módosításáról*
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
1. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A 25/C. § hatálya – az ott meghatározottak szerint – kiterjed a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya
alá tartozó munkáltatóra és kormánytisztviselőre, köztisztviselőre, kormányzati és közszolgálati ügykezelőre,
valamint a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalóra, ha a munkáltató egészének vagy egy részének
átadására tekintettel a kormányzati szolgálati jogviszony, a közszolgálati jogviszony vagy a munkaviszony
létesítésére e törvény szabályai szerint kerül sor.”
(2) A Kjt. 25/A–25/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25/A. § (1) Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján
a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és
hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató
átadásra kerülő szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti
jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik.
(2) Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban köteles
tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti
tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás
a) időpontjáról,
b) okáról és
c) közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,
továbbá köteles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal (közalkalmazotti képviselővel) konzultációt
kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A konzultációnak ki kell terjednie
az intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, eszközére, továbbá a következmények
enyhítését célzó eszközökre.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatással egyidejűleg az átadó és az átvevő munkáltató köteles írásban
tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a közalkalmazott foglalkoztatását az átvevő
biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi
elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot a 25/B. § rendelkezéseire figyelemmel kell megtenni. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek a közalkalmazott a jogviszony létesítését követően
a jogviszonya fenntartása érdekében köteles eleget tenni.

* А törvényt az Országgyűlés а 2014. december 1-jei ülésnapján fogadta el .
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(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott időpontban az átvevő munkáltató megalapítására még nem került sor,
az átvevő munkáltató számára a (2) és (3) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítése az átvevő munkáltató
alapítóját terheli.
(5) A közalkalmazott – a (7) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – a (3) bekezdésben meghatározott
tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy
az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn
belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.
(6) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó
munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony
(1) bekezdés szerinti megszűnéséről, valamint köteles a közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)–(6) bekezdése
alkalmazásával megállapított végkielégítést – határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében
meghatározott távolléti díjat – megfizetni.
(7) Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító a költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot
– az alapító közvetett vagy közvetlen, legalább többségi befolyása alatt álló – gazdasági társaság utódszervezet
részére adja át közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, a közalkalmazotti jogviszony e törvény
erejénél fogva megszűnik, és a megszűnését követő nappal az új munkáltatóval munkaviszony létesül. Ebben
az esetben az átadó és átvevő munkáltatók tájékoztatási kötelezettsége csak a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra
kiterjedően áll fenn. A munkaviszony tartalmi elemeit az e bekezdésben foglaltak szerint adott tájékoztatás és
a 25/B. § rendelkezései alapján kell meghatározni és legkésőbb az átadás napjáig írásba foglalni.
25/B. § (1) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul,
az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazottal munkaszerződést kötni. A munkaszerződés megkötése során
az átvevő munkáltatót köti a 25/A. § (3) és (4) bekezdése alapján adott tájékoztatás, az abban foglaltaktól csak
a közalkalmazott kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni. Az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban
értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony 25/A. § (1) bekezdése szerinti megszűnéséről.
(2) Ha az átvevő munkáltatónál munkaviszony létesül, a munkaszerződés alapján a közalkalmazott munkabére
(alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű,
mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, valamint kollektív szerződés alapján járó
illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának
alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn. Az alapbérbe
a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek.
(3) Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony esetén – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – az átvevő
munkáltatónál határozatlan időtartamú jogviszonyt kell létesíteni. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás
esetén az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevő munkáltatónál létesítendő
jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.
(4) Az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni,
mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
(5) Ha a munkaszerződés megkötésével létesített jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén
a közalkalmazottat felmondási idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó és az átvevő
munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra irányadó
szabályok alapján kell megállapítani. Ettől eltérően a felmondási időt, valamint a végkielégítés mértékét az átadó
és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és e törvénynek
az átadás napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha az a közalkalmazottra nézve kedvezőbb.
25/C. § (1) A 25/A. §-t és a 25/B. §-t, valamint a (4)–(13) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a 25/A. § (2) bekezdése
vagy az (5) bekezdés szerinti időpont előtt
a) tett munkáltatói vagy közalkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat, vagy
b) megkötött megállapodás – ideértve az áthelyezést is – alapján a közalkalmazotti jogviszony a 25/A. §
(2) bekezdése vagy az (5) bekezdés szerinti időpontot követően megszűnik. Az a)–b) pont szerinti, a 25/A. §
(1) bekezdésében vagy a (4) bekezdésben foglalt időpont előtti jognyilatkozattal vagy megállapodással
kapcsolatban a közalkalmazott által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén a 25/A. § (1) bekezdésében vagy
a (4) bekezdésben foglalt időpontot követően az átadó helyébe az átvevő munkáltató lép, valamint ezen időpont
után a keresetlevelet az átvevő munkáltató ellen kell előterjeszteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az átadás 25/A. § (1) bekezdésében vagy a (4) bekezdésben meghatározott
időpontját követően a közalkalmazottat az átvevő munkáltatónál munkavégzési kötelezettség nem terheli, továbbá
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a korábbi megszüntető nyilatkozat vagy megállapodás alapján az átadás és a jogviszony megszűnésének időpontja
közötti időtartam alatt esedékes díjazást, valamint juttatást az átadó munkáltatónak – a jogviszony megszűnésével
összefüggő juttatások kifizetésére vonatkozó szabályok alkalmazásával – legkésőbb az átadás időpontjában ki kell
fizetnie. Ezek összegét – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a távolléti díj alapulvételével kell meghatározni.
(3) A közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése esetén – ha a közalkalmazottat eredeti munkakörében
kell továbbfoglalkoztatni – az átvevő munkáltató köteles az ítélet jogerőre emelkedésekor a 25/A. §-ban
és a 25/B. §-ban, valamint a (4)–(13) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával az állásfelajánlási és
foglalkoztatási kötelezettséget teljesíteni. Az átvevő munkáltató a 25/A. § (2)–(3) bekezdése, és az (5) bekezdés
szerinti tájékoztatási kötelezettséget a jogerős ítélet közlésétől számított tizenöt napon belül köteles teljesíteni.
(4) A munkáltató személyében a jogszabály rendelkezése folytán bekövetkező olyan változás esetén, ha
a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladatés hatáskörének meghatározott csoportja) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó
munkáltatóhoz kerül, a munkáltató érintett szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott
közalkalmazotti jogviszonya – a (6) és (7) bekezdésben, valamint a (12) bekezdésben foglalt kivétellel –
a jogállásváltozás időpontjában kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonnyá alakul át.
(5) A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az átalakulást követő harminc napon belül
tájékoztatja.
(6) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a közalkalmazott jogviszonya, ha az átvevő munkáltató
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet kormányzati szolgálati vagy
közszolgálati jogviszonyt az átadással érintett közalkalmazottal, ebben az esetben a közalkalmazotti jogviszony
a törvény erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a közalkalmazottat
az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott számára a 37. §
(2) és (4)–(7) bekezdés alkalmazásával megállapított végkielégítést – határozott idejű jogviszony esetén a 27. §
(2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat – kell megfizetni.
(7) A (6) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az átadással érintett közalkalmazottal szemben
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az összeférhetetlenséget
kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében a közalkalmazott a jogviszony átalakulását megelőzően intézkedik,
és ezt igazolja.
(8) A jogviszony kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonnyá történő átalakulását követő negyvenöt
napon belül a közalkalmazottat a kormányzati szolgálati jogviszonyra vagy a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó
szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell állapítani.
(9) Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – határozatlan
időtartamú kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő
foglalkoztatás esetén a jogviszony teljes munkaidős kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonnyá
alakul át.
(10) Az átalakult jogviszony esetén a közalkalmazottnak az átalakulással érintett, e törvény hatálya alá
tartozó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő
munkáltatónál töltötte volna el.
(11) A közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető jogviszonyának átalakulását követően – a kormányzati szolgálati
jogviszonyra vagy közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével – kell a vezetői munkakör
szintjét és megnevezését megállapítani.
(12) A (4) bekezdéstől eltérően a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, ha a közalkalmazott
a munkakörére tekintettel a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályai szerint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóval nem kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonyban,
hanem munkaviszonyban állhat. Ebben az esetben a közalkalmazott átalakulás utáni munkabére (alapbérének,
bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) az átalakulást megelőzően irányadó illetményének
és a jogszabály alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti
illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaviszonyban már nem áll fenn.
Az alapbérbe a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek. A munkabérről való tájékoztatást a jogviszony
átalakulását követő hatvan napon belül meg kell adni. E bekezdés alkalmazása során megfelelően alkalmazni kell
az (5)–(6) bekezdést, továbbá a (9)–(11) bekezdést.
(13) Ha a jogviszony átalakulása időpontjában munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tekintetében folyik,
a közalkalmazotti kereset elbírálásánál
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a) az azonnali hatályú felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a közalkalmazott jogviszonya
munkaviszonnyá,
b) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a közalkalmazott jogviszonya
kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonnyá
alakul át.”
(3) A Kjt. 87/A. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Ktjv., valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,”
(töltött időt.)
(4) A Kjt. a következő 91/D. §-sal egészül ki:
„91/D. § Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény 1. §-ával megállapított
25/A–25/C. §-t a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
A Kjt.
a)
4. § (1) bekezdésében a „köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény” szövegrész helyébe
a „közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény”,
b)
37. § (5) bekezdés b) pontjában a „(6)” szövegrész helyébe az „(5)”,
c)
85. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 85. § (5) bekezdés d)–g), és i)–k) pontjában a „felnőttképzésért és
a szakképzésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért és felnőttképzésért”,
d)
85. § (5) bekezdés m) és n) pontjában a „felnőttképzésért és szakképzésért” szövegrész helyébe
a „szakképzésért és felnőttképzésért”,
e)
85. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint a 85. § (5) bekezdés d)–g), i)–k), m) és n) pontjában
a „szociál- és családpolitikáért” szövegrész helyébe a „családpolitikáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért”,
f)
85. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint a 85. § (5) bekezdés p) pontjában a „vízügyért” szövegrész
helyébe a „vízgazdálkodásért, vízügyi igazgatási szervek irányításáért, vízvédelemért”,
g)
87/A. § (1) bekezdés c) pontjában az „a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény”
szövegrész helyébe az „a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.)”
szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a Kjt.
a)
25/F. §-a,
b)
85. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat irányításáért,” szövegrész,
c)
85. § (5) bekezdés g) pontjában a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat irányításáért,” szövegrész.

2. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása
4. §		
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, aki]
„d) vezetői munkakört betöltő köztisztviselő vagy kormánytisztviselő,
e) jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső köztisztviselői vagy kormánytisztviselői munkakört
tölt be,”

3. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
5. §

(1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) „Az állami vezetők” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A miniszter részére a köztársasági elnök a közjogi tisztség betöltésének igazolása céljából igazolványt
állít ki. Az igazolvány a Kormány tagja nevét, arcképmását és a betöltött közjogi tisztség megnevezését tartalmazza.
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(2) Az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár részére az állami vezetői tisztség betöltésének
igazolása céljából a miniszterelnök igazolványt állít ki. Az igazolvány az állami vezető nevét, arcképmását és
a betöltött állami vezetői tisztség megnevezését tartalmazza.”
(2) A Ksztv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § (1) A miniszter normatív utasítással kiemelt fontosságú feladat ellátására miniszteri biztost nevezhet ki.
(2) Miniszteri biztos a miniszter feladatkörébe tartozó feladat ellátására nevezhető ki.
(3) A miniszteri biztos kinevezését megelőzően a javasolt személyről a miniszter tájékoztatja a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát, aki
a javaslattal szemben, a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem
nevezhető ki miniszteri biztossá.
(4) A miniszteri biztos tevékenységét az őt kinevező miniszter irányítja.
(5) A miniszteri biztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb hat hónapra szól. A miniszteri biztos
e megbízatása visszavonással vagy az őt kinevező miniszter hatáskörgyakorlása megszűnésével is megszűnik.
(6) A miniszteri biztos legfeljebb helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra
jogosult. A díjazás nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.
(7) A miniszteri biztosra a 33. § (1) bekezdését alkalmazni kell.
(8) A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a miniszteri kabinetben működő titkárság segíti, amelyre
a helyettes államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.
(9) A miniszter az (1) bekezdés szerinti normatív utasításában
a) a miniszteri biztos díjazását és juttatásait a (6) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb mértékben is
megállapíthatja,
b) rendelkezhet úgy, hogy a miniszteri biztos tevékenységét a (8) bekezdés szerinti titkárság nem segíti.”
6. §		
Hatályát veszti a Ksztv.
a)
7. § (5) bekezdése,
b)
75. § (5) bekezdése.

4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
7. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 32/S. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe
venni.”
8. §		
A NAV tv. 33/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kormánytisztviselő, a pénzügyőr nem lehet
a) helyi önkormányzati képviselő vagy a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja,
b) helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese,
c) országos nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, továbbá
d) nemzetiségi önkormányzat képviselője.”
9. §		
Hatályát veszti a NAV tv. 33/B. § (5)–(6) bekezdése.

5. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása
10. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 152. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A legfőbb ügyész helyettes részére a köztársasági elnök igazolványt állít ki.”
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6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
11. §		
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 36. § (1) bekezdés
i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan
tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet)
„i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb szervének,
ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.”
12. §		
Az Mötv.
a)
70. § (1) bekezdésében a „törvényszékhez” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi bírósághoz”,
b)
70. § (2) bekezdésében az „a polgári perrendtartásról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a polgári
perrendtartásról szóló törvénynek a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó
perekre vonatkozó”
szöveg lép.

7. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
13. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. §-a a következő f ) ponttal
egészül ki:
(E törvény hatálya)
„f ) a polgármesterre, alpolgármesterre a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint”
(terjed ki.)
14. §		
A Kttv. 6. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„19. közszolgálati szabályzat:
a) a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
alkalmazása szempontjából közjogi szervezetszabályozó eszközként – az e törvényben meghatározott kérdésekben,
valamint a hivatali szerv vezetőjének általános munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben kiadott
normatív utasítás, vagy
b) ha a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására nem
jogosult, az e törvényben meghatározott kérdésekben, valamint a hivatali szerv vezetőjének általános munkáltatói
szabályozási hatáskörbe tartozó kérdésekben a hivatali szervezet vezetője által egyéb formában kiadott belső,
normatív szabályzat;”
15. §

(1) A Kttv. 54/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője – ideértve az ágazati szakmai
feladat ellátására e szervhez meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselőt is – a munkáltatói jogok
gyakorlójának döntése alapján – a munkakörébe tartozó feladatai alapján kizárólag európai uniós kérdésekért
felelős diplomata esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyetértésével –, kihelyezhető
külképviseleten teljesített közszolgálatra (a továbbiakban: tartós külszolgálat). A tartós külszolgálat tervezett
időtartama – megszakítás nélkül – a három hónapot meghaladja.”
(2) A Kttv. Tartós külszolgálat alcíme a következő 54/C. §-sal egészül ki:
„54/C. § (1) Az 54/A. §-tól eltérően Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban:
Állandó Képviselet) tartós külszolgálatra az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium kormánytisztviselője – ideértve az ágazati szakmai feladat ellátására e szervhez meghatározott időre
áthelyezett kormánytisztviselőt is – helyezhető ki diplomataként, szakdiplomataként. E személyeket a munkáltatói
jogok gyakorlója helyezi ki az Állandó Képviseletre tartós külszolgálatra.
(2) Az Állandó Képviseletre nem diplomataként, szakdiplomataként való kihelyezésre az 54/A. § rendelkezései
az irányadók.
(3) A tartós külszolgálat tervezett időtartama – megszakítás nélkül – a három hónapot meghaladja.
(4) A kormánytisztviselő tartós külszolgálatra a hozzájárulásával helyezhető ki.
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(5) Nem kell a kormánytisztviselő beleegyezése a kinevezés módosításához, ha a munkakör megváltoztatását
a tartós külszolgálatra történő kihelyezés visszavonása indokolja.
(6) Ha a tartós külszolgálatra kihelyezés visszavonására vonatkozó döntés közlésétől számított öt napon belül
a kormánytisztviselő írásban úgy nyilatkozik, hogy nem kíván a megváltoztatott feltételek szerint munkát végezni,
nyilatkozatát lemondásnak kell tekinteni azzal, hogy a lemondási idő tartamára a munkavégzés alól mentesíteni
kell. A lemondási időre járó illetmény összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározása
szempontjából a munkakör megváltoztatása előtti illetményt kell figyelembe venni.
(7) Az Állandó Képviseletre diplomataként, szakdiplomataként tartós külszolgálatra való kihelyezés céljából
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériumba kormánytisztviselőként
kinevezett vagy az ágazati szakmai feladat ellátására e szervhez meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselő
felett a munkáltatói jogokat az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter gyakorolja.”
16. §		
A Kttv. 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A külpolitikáért felelős miniszter a külszolgálati hálózat tekintetében, illetve az európai uniós ügyek
koordinációjáért felelős miniszter az Állandó Képviselet tekintetében – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól különösen indokolt esetben felmentést adhat.”
17. §		
A Kttv. 85. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A központi államigazgatási szerv és a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselője nem lehet
a) helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese,
b) országos nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, továbbá
c) nemzetiségi önkormányzat képviselője.”
18. §		
A Kttv. 93. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által évenként kiadott, az általános munkarendben foglalkoztatott
munkavállalók munkaidő-beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását szabályozó rendeletet
a kormánytisztviselőkre is alkalmazni kell.”
19. §		
A Kttv. 110. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe
venni.”
20. §		
A Kttv. 203. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kinevezés a miniszterelnök, a miniszter vagy az államtitkár megbízatásának idejére, vagy a megbízatás
megszűnése esetén a miniszterelnök, a miniszter vagy az államtitkár hatáskörgyakorlása idejére szól.”
21. §		
A Kttv. 206. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A kormányzati ügykezelő kormányzati szolgálati jogviszonyában)
„j) az összeférhetetlenségre vonatkozó 85. § (1) és (1a) bekezdését”
(nem lehet alkalmazni.)
22. §		
A Kttv. Harmadik Része a VII. Fejezetet követően a következő VII/A. Fejezettel egészül ki:

„VII/A. FEJEZET
A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
RENDELKEZÉSEK
225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között
– a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester
tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(2) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya
a) a megválasztásával jön létre, ha főállású polgármesterként választották meg, vagy
b) a szervezeti és működési szabályzat módosításával jön létre, ha a képviselő-testület a társadalmi megbízatást
– a polgármesterrel egyetértésben – főállásúra változtatja.
225/B. § (1) A főállású polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban töltött időtartam közszolgálati, kormányzati
szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött időnek és nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít.
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(2) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya
a) megszűnik a tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján, továbbá
b) a szervezeti és működési szabályzat módosításával szűnik meg, ha a képviselő-testület a főállású foglalkoztatási
jogviszonyt – a polgármesterrel egyetértésben – társadalmi megbízatásúra változtatja.
225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint
igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy
az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző
évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell
igénybe venni vagy kiadni.
(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)–(4) bekezdésben foglaltak vonatkoznak
azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester
adja ki.
225/D. § (1) A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) vagy f ) pontja
alapján szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet
a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet. Ez a juttatás
nem illeti meg a polgármestert, ha országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási
jogviszonyt létesít. Ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő három hónapon belül
létesít országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, akkor az e bekezdés
szerinti juttatás időarányos részét vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött
időnek számít.
(2) Ha a főállású alpolgármestert a képviselő-testület az alakuló ülésén nem, de az azt követő három hónapon belül
megválasztja főállású alpolgármesternek, akkor az (1) bekezdés szerinti juttatás időarányos részét vissza kell fizetnie,
és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.

Fegyelmi és kártérítési felelősség
225/E. § (1) Fegyelmi vétséget követ el a polgármester, ha tisztségéből eredő kötelezettségét vétkesen megszegi.
(2) A polgármesterrel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
a) megrovás vagy
b) a polgármester illetményének, tiszteletdíjának legfeljebb 20%-kal történő csökkentése.
(3) Az illetmény, tiszteletdíj csökkentése egy évnél hosszabb időszakra nem vonatkozhat.
225/F. § (1) A polgármester ellen a fegyelmi eljárást a képviselő-testület rendeli el. A fegyelmi eljárás
kezdeményezésére a képviselő-testület tagja, bizottsága, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője
jogosult.
(2) A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelynek lefolytatására a képviselő-testület tagjai közül
háromtagú vizsgálóbizottságot kell megbízni. A száznál kevesebb lakosú községben a fegyelmi vizsgálatot
a képviselő-testület folytatja le.
(3) A vizsgálóbizottság a megbízását követő harminc napon belül köteles lefolytatni a vizsgálatot, ennek keretében
meghallgatja a polgármestert. A vizsgálóbizottság a vizsgálat lezárását követő nyolc napon belül elkészíti
a jelentését, és a vizsgálóbizottság elnöke soron kívül, a jelentés elkészítését követő tizenöt napon belüli időpontra
– a jelentés egyidejű megküldésével – összehívja a képviselő-testület ülését. A képviselő-testület a jelentés alapján
a vizsgálóbizottság elnöke által összehívott ülésen, de legkésőbb az azt követő nyolc napon belül érdemben dönt
a polgármester fegyelmi ügyében. E napirend tárgyalásának levezetésére a képviselő-testület a tagjai sorából
elnököt választ.
(4) A polgármester tisztsége a fegyelmi eljárás ideje alatt felfüggeszthető. A felfüggesztő határozat ellen
a polgármester nyolc napon belül – a felfüggesztés megszüntetése iránt – eljárást kezdeményezhet a közigazgatási
és munkaügyi bíróságnál. A bíróság nyolc napon belül nemperes eljárásban dönt a felfüggesztés fenntartásáról
vagy megszüntetéséről. A bíróság határozata ellen külön fellebbezésnek nincs helye.
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225/G. § (1) Szándékos károkozás esetén a polgármester a teljes kárt köteles megtéríteni.
(2) Gondatlan károkozás esetén a polgármester kéthavi illetménye vagy tiszteletdíja erejéig felel.
(3) Négyhavi illetménye vagy tiszteletdíja erejéig felelős a polgármester, ha
a) a gazdálkodásra vonatkozó szabályok súlyos megsértésével okozott kárt,
b) az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével okozott kárt,
c) hatósági intézkedés során a jogszabályok megsértésével okozott kárt, vagy
d) a kár olyan jogszabályba ütköző utasítása teljesítéséből keletkezett, amelynek következményeire az utasított
előzőleg felhívta a figyelmét.

Egyéb rendelkezések
225/H. § (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott
időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert
megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.
(2) Ha a polgármesteri tisztség év közben keletkezik vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben meghatározott jutalom
időarányos része állapítható meg.
225/I. § (1) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon
belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személynek. A munkakör-átadási jegyzőkönyvet az előző és
az új polgármester, a jegyző, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője írja alá.
(2) A 225/D. § (1) bekezdése szerinti juttatás összege akkor fizethető ki, ha a munkakör átadása nyolc munkanapon
belül megtörtént. A nyolc munkanapon túli átadás esetén az új polgármester a kifizetést akkor engedélyezi, ha
a mulasztásnak alapos oka volt, és a munkaköri átadás megtörtént. Vita esetén az érintett a közigazgatási és
munkaügyi bírósághoz fordulhat.
225/J. § (1) A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének
megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.
(2) Az alpolgármester tekintetében a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
(3) A jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos
ügyviteli feladatokat.
225/K. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés
elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a főpolgármester-helyettest is érteni kell.
(2) A polgármester a foglalkoztatási jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében közvetlenül
a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat.
(3) A polgármester a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül, egyéb
esetekben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül fordulhat a bírósághoz.
(4) A keresetlevél beadására megállapított határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a bírósághoz intézett
keresetlevelet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adták. Ha a fél a keresetlevél beadására megállapított
határidőt elmulasztja, igazolással élhet.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra, valamint az egyéb
juttatásokra.
(6) Ahol jogszabály munkaviszonyt említ, ott – eltérő rendelkezés hiányában – a foglalkoztatási jogviszonyt is érteni
kell.
(7) A polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat.
225/L. § (1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 3. § (4) bekezdését, a 6. §
1., 10., 11., 16., 17., 18., 20a., 23., 25., 26., 31a. pontját; a 9. § (1)–(3) bekezdését; a 10–12 §-t; a 13. § (2) bekezdését;
a 15. §-t; a 17. §-t; a 19. §-t; a 20. § (3) és (4) bekezdését; a 21-24. §-t; a 25. § (1) bekezdés első mondatát, (3) és
(4), valamint (6) bekezdését; a 74. §-át; a 75. § (1) bekezdés a)–b) és f )–h) és k) pontját, (3) és (4) bekezdését;
a 76. § (1) bekezdését; a 79. §-t; a 89. § (1) bekezdését; a 93. § (1) és (2) bekezdését; a 94. § (1) bekezdését; a 95. §
(1) és (2), valamint (4) bekezdését; a 96. § (1) bekezdését; a 99. §-t; a 100. § (2) bekezdését; a 104. § (2), (6) és
(7) bekezdését, a 106. § (1) és (2) bekezdését, a 107. §-t, a 109–112. §-t; a 113. § (1) és (2) bekezdését; a 114. §-t;
a 131. § (1) bekezdését; a 132. §-t; a 141. § (1)–(9) bekezdését; a 144. § (3) bekezdés a) és b), valamint a d) pontját
és (4) bekezdését; a 145. §-t; a 146. § (1) és (3)–(7) bekezdését; a 147–149/A. §-t; a 150–153/A. §-t; a 156. §-t; a 157. §
(1) és (2) bekezdését, a (3) bekezdés első mondatát és (4) bekezdését; a 158. §-t; a 159. § (1) bekezdését; a 160. §
(1) és (2), valamint (4) és (5) bekezdését; a 164. §-t, a 166–175. §-t; a 176. § (1) bekezdését; a 177. § (1) bekezdését;
a 184. § (2) és (3) bekezdését; a 189. §-t; a 192. §-t; a 224. §-t; valamint a 237. §-t.
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(2) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyára az alábbi rendelkezéseket a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a 18. § (1) bekezdést azzal, hogy a polgármester a munkavégzéssel összefüggő jognyilatkozatát csak személyesen
teheti meg,
b) a 143. §-t azzal, hogy az (1) bekezdésben „az e törvény 131–142. §-a alapján” szövegrész nem alkalmazható,
c) a 158. §-t azzal, hogy a (2) bekezdés szerint a fegyelmi eljárást a képviselő-testület szünteti meg.
(3) A felsőfokú iskolai végzettségű, foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester esetében a 118. § (3) bekezdését
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a polgármester – megválasztását követően legalább egy év foglalkoztatási
jogviszonyban töltött idő után – közigazgatási alapvizsgát tehet.
(4) A polgármester személyi alapnyilvántartása a 2. melléklet 1/A. pontjában, IV. pont 1. és 6–7. alpontjában, V. pont
1–2. és 8. alpontjában, VIII. pont 1. alpontjában, a IX. pont 1. alpontjában és a X. pont 1. alpontjában meghatározott
adatokat tartalmazza.”
23. §

(1) A Kttv. 226. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A közszolgálati jogviszonyban]
„f ) az összeférhetetlenségre vonatkozó 85. § (1) és (1a) bekezdés”
[nem alkalmazható(k).]
(2) A Kttv. 231. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője nem lehet helyi önkormányzati
képviselő vagy a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja.
(4) Az illetékes helyi önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy közös önkormányzati hivatalának
köztisztviselője nem lehet
a) helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese,
b) országos nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, továbbá
c) nemzetiségi önkormányzat képviselője.”

24. §

(1) A Kttv. 259. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy – az Állandó Képviseleten teljesített tartós
külszolgálat kivételével – rendeletben részletesen szabályozza a tartós külszolgálatot teljesítő közszolgálati
tisztviselők külföldi munkavégzésének sajátos szabályait, valamint alapellátmányuk kifizetésének szabályait.”
(2) A Kttv. 259. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az Állandó Képviseleten
teljesített tartós külszolgálat tekintetében rendeletben részletesen szabályozza a tartós külszolgálatot teljesítő
közszolgálati tisztviselők külföldi munkavégzésének sajátos szabályait, valamint alapellátmányuk kifizetésének
szabályait.”

25. §		
A Kttv.
a)
26. § (6) bekezdésében a „közszolgálati életpálya kidolgozásáért” szövegrész helyébe a „közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért”,
b)
70. § (3) bekezdésében az „erről a munkáltatót a felmentés közlését megelőzően tájékoztatta” szövegrész
helyébe az „erről a munkáltatót tájékoztatta”,
c)
183/A. § (1) bekezdésében az „A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „Az Igazságügyi
Hivatal”,
d)
185. § (5) bekezdésében a „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért” szövegrész helyébe
a „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért”
szöveg lép.
26. §		
Hatályát veszti a Kttv.
a)
225. §-ában a „vagy” szövegrész,
b)
256. § (7) bekezdése.
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8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény
módosítása
27. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 1. alcíme a következő 19/I. §-sal
egészül ki:
„19/I. § (1) A Kttv.-nek az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvénnyel megállapított
225/A–225/D. §-át, 225/H–225/K. §-át és a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a 225/L. §-át a 2014. október 12-én,
vagy 2014. október 12. és az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény hatálybalépése
közti időszakban létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(2) A Kttv. 225/L. §-át akként kell alkalmazni, hogy a Kttv. 156. §-át; 157. § (1) és (2) bekezdését, 157. § (3) bekezdés
első mondatát és (4) bekezdését; 158. §-át; 159. § (1) bekezdését; 160. § (1) és (2), valamint (4) és (5) bekezdését;
164. §-át és 166. §-át 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
(3) A Kttv.-nek az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvénnyel megállapított
225/E–225/G. §-át 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.”

9. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
28. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 17. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) A házelnök
1. a köztársasági elnök,
2. a miniszterelnök,
3. az Alkotmánybíróság elnöke és tagja,
4. a Kúria elnöke,
5. a legfőbb ügyész,
6. az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
7. az alapvető jogok biztosa és helyettesei,
8. az Állami Számvevőszék elnöke,
9. a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és tagja,
10. a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke és tagjai,
11. a Médiatanács elnöke és tagja,
12. a Független Rendészeti Panasztestület elnöke és tagja,
13. a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke, tagja,
14. a Közbeszerzési Hatóság elnöke, alelnöke, tagja,
15. a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese,
16. az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke, elnökhelyettese,
17. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága elnöke, elnökhelyettese,
18. a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke,
19. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
20. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke és elnökhelyettese,
21. a Nemzeti Választási Iroda elnöke, elnökhelyettese
részére a közjogi tisztség betöltésének igazolása céljából igazolványt (a továbbiakban: közjogi tisztségviselői
igazolvány) állít ki.
(2) A házelnök részére a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke állít ki
közjogi tisztségviselői igazolványt.”

10. Záró rendelkezések
29. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4–10. §, a 15–16. §, a 20. §, a 24. §, a 28. §, valamint a 30. § (1) és (3) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

30. §

(1) E törvény 10. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) E törvény 11. és 12. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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(3) E törvény 28. §-a az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
31. §		
E törvény 19. §-a a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv
16. cikke (1) bekezdésének értelmében) szóló 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2014. évi LXXXVI. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
módosításáról*

1. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 1. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép és a bekezdés a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya alá tartozik:)
„l) a földtani kutatás, ide nem értve a nukleáris létesítmény, radioaktívhulladék-tároló és radioaktív hulladék
átmeneti tárolója telephelyének vizsgálatához, értékeléséhez, telepítéséhez szükséges földtani kutatást,
m) a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges
ásványinyersanyag-kinyerő helyek létesítése, üzemeltetése, megszüntetése,
n) az a)–m) pontokban felsorolt tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítmények és berendezések, valamint
a nukleáris létesítmény, a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telephelyének
vizsgálatához, értékeléséhez, telepítéséhez szükséges földtani kutatást szolgáló sajátos építmények.”
(2) A Bt. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján végzett, valamint katasztrófaveszély
vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet elhárításához szükséges ásványi nyersanyag kitermelésre a 3. §,
20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § és 44. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. §

(1) A Bt. 3. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ásványi nyersanyag a kitermeléssel)
„a) az (1b) bekezdés szerinti eset kivételével a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedéllyel
rendelkező,”
(személy tulajdonába kerül.)
(2) A Bt. 3. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A közúti közlekedésről szóló törvény, valamint a vasúti közlekedésről szóló törvény alapján a magyar állam
nevében és javára eljáró építtető részére kiadott, a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély
alapján kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel nem kerül ki a magyar állam tulajdonából. A kitermelt
ásványi nyersanyagnak az építtető által, az engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem függő célra történő
felhasználására, hasznosítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött
megállapodás alapján a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az állami vagyonról szóló törvényben
szabályozott feltételekkel és módon kerülhet sor.
(1c) Az anyagnyerő helyről kitermelt és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló önkormányzati
tulajdonú közcélú vízilétesítménybe beépített ásványi nyersanyag az önkormányzat tulajdonába kerül.”

* А törvényt az Országgyűlés а 2014. december 2-i ülésnapján fogadta el.
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(1) A Bt. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bányafelügyelet engedélyezi:)
„b) a bányatelek megállapítását követően az ásványvagyon feltárását és kitermelését, valamint a kitermelés
szüneteltetését,”
(2) A Bt. 5. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bányafelügyelet engedélyezi:)
„j) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések és rendszerek engedélyköteles létesítését,
javítását, átalakítását, használatbavételét, továbbá a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti
tevékenység folytatását,”
(3) A Bt. 5. § (1) bekezdése a következő k)–m) ponttal egészül ki:
(A bányafelügyelet engedélyezi:)
„k) a földtani kutatást,
l) a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges
ásványinyersanyag-kinyerő helyek létesítését, üzemeltetését, megszüntetését,
m) az ásványvagyon-gazdálkodási célokat szolgáló, a szénhidrogén kutatása és kitermelése során alkalmazott
rétegrepesztést, rétegsavazást, gázbesajtolást, rétegenergia-pótlást, valamint a rétegrepesztési technológia és
rétegenergia-pótlás céljából alkalmazott vízbesajtolást.”
(4) A Bt. 5. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A bányafelügyelet kutatási engedélyt nem ad, bányatelket nem állapít meg, valamint az (1) bekezdés szerinti
engedély iránti kérelmet – a bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelem kivételével –
elutasítja, ha
a) a kérelmezőnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított
kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van, vagy
b) a kérelmező a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette.”

4. §		
A Bt. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bányafelügyelet a bányászati jog átruházása iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a bányászati jog átadójának vagy átvevőjének bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal
megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van, vagy
b) a bányászati jog átadója vagy átvevője a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette.”
5. §		
A Bt. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A koncessziós pályázatra kijelölni tervezett zárt területeket a bányafelügyelet közzéteszi. Koncessziós pályázatra
kijelölni tervezett területre belföldi vagy külföldi jogi és természetes személy tehet javaslatot. A bányafelügyelet
a közzététel során a javaslatot csak akkor veszi figyelembe, ha az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesül, és a kijelölés
nem ütközik a (3) bekezdés rendelkezésébe.”
6. §

(1) A Bt. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bányajáradékot fizet:
a) a bányavállalkozó,
b) az 1. § (2) bekezdése szerinti tevékenységre engedéllyel rendelkező, az 1. § (7) bekezdése szerinti engedélyes,
valamint a 3. § (1a) bekezdés b) pontja szerint kitermelésre jogosult, és
c) a geotermikus energiát kitermelő jogalany
az általa kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia, illetve föld alatti szénelgázosítással történő
kitermelés esetében az általa igénybevett ásványi nyersanyag után.”
(2) A Bt. 20. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A bányajáradék mértéke
a) az 1. § (7) bekezdése szerinti más hatósági engedély alapján kitermelt és az engedélyben foglalt tevékenységgel
össze nem függő célra, vagy
b) a 3. § (1a) bekezdés b) pontja szerint a katasztrófaveszély vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követően más célra
felhasznált, hasznosított vagy értékesített ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek az 50%-a.”
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(3) A Bt. 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bányajáradék mértéke 0% a növelt hatékonyságú művelési eljárások alkalmazásával kitermelt szénhidrogén
mennyisége után.”
(4) A Bt. 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Nem kell bányajáradékot fizetni
a) az 1. § (7) bekezdése szerinti esetben, az építési engedély alapján kitermelt 500 m3-t meg nem haladó ásványi
nyersanyag mennyisége után, függetlenül a felhasználás céljától,
b) a közúti közlekedésről szóló törvény, valamint a vasúti közlekedésről szóló törvény szerint a magyar állam
nevében és javára eljáró építtető részére kiadott, a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély
alapján végzett tevékenység során kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után,
c) az anyagnyerő helyről kitermelt és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló önkormányzati
tulajdonú közcélú vízilétesítménybe beépített ásványi nyersanyag után,
d) a 30 °C-ot el nem érő energiahordozóból kinyert geotermikus energia után,
e) a kitermelt geotermikus energia 50%-ot meghaladóan hasznosított mennyisége után, valamint
f ) a vízjogi engedély alapján gyógyászati (balneológiai) célra hasznosított termálvíz visszahűtéséből származó
geotermikus energiának (hőenergiának) az engedélyes saját céljára történő hasznosítása után.”
7. §		
A Bt. 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az első feltárási, kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását követően a bányavállalkozónak a bányabezárás
(mezőfelhagyás), illetve tájrendezés bányafelügyeleti elfogadásáig folyamatosan rendelkeznie kell hatályos
kitermelési, szüneteltetési, bányabezárási vagy tájrendezési műszaki üzemi tervvel.”
8. §

(1) A Bt. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tervezett kutatási időszakra a koncessziónál előírt határidőt a kutatás engedélyezése esetében is alkalmazni
kell.”
(2) A Bt. 22. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A bányavállalkozó a kutatási tevékenység befejezésétől, de legkésőbb az engedélyezett kutatási időszak utolsó
napjától számított öt hónapon belül köteles kutatási zárójelentést benyújtani a bányafelügyelethez. A határidő
elmulasztása esetén, vagy ha a bányafelügyelet a kutatási zárójelentést jogerős és végrehajtható határozatában
elutasította, a bányavállalkozó kutatási joga megszűnik.”

9. §		
A Bt. a 22/C. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A földtani kutatás
22/D. § (1) A földtani kutatásra a bányafelügyelet földtani kutatási engedélyt ad. Földtani kutatást koncessziós
pályázatra kijelölt területen engedélyezni nem lehet. A földtani kutatás kőolaj, földgáz, valamint a szén-dioxid
gáz kitermelésére vagy a föld alatti gáztárolásra megállapított bányatelek és geotermikus védőidom területén
vagy kőolaj, földgáz, valamint szén-dioxid gáz kutatási területen akkor engedélyezhető, ha ahhoz a bányászati jog
jogosultja hozzájárult.
(2) A földtani kutatási engedélyben lehatárolt térrészre a földtani kutatási engedély hatálya alatt újabb azonos célú
földtani kutatás nem engedélyezhető.
(3) A földtani kutatási engedély alapján a földtani kutatásra jogosult a földtani kutatási engedélyben lehatárolt
térrészben jogosult az engedélyben meghatározott célból a földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti
sajátosságainak megismerésére szolgáló műszeres mérések, vizsgálatok, fúrások elvégzésére, mintavételezésre,
valamint bányászati kutatóépítmények kivitelezésére.
(4) Földtani kutatást csak földtani szakértői engedéllyel rendelkező személy vezethet.
(5) A földtani kutatásról összefoglaló földtani jelentést kell készíteni, amelyet a kutatás befejezésétől számított
6 hónapon belül kell a bányafelügyeletnek benyújtani. Az összefoglaló földtani jelentés benyújtását megelőzően,
vagy a benyújtás elmulasztása esetén, vagy ha az összefoglaló földtani jelentést a bányafelügyelet jogerős és
végrehajtható határozatában elutasította, a kutatás során megismert földtani adatokat a földtani kutatásra jogosult
nem használhatja fel, és nem hasznosíthatja.
(6) A földtani kutatási engedély hatályát veszti, ha a földtani kutatásra jogosult a kutatási tevékenységet a földtani
kutatási engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 6 hónapon belül nem kezdi meg.
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(7) Ha a földtani kutatási engedély iránti kérelem olyan földtani szerkezetre vonatkozik, amelyre más
bányavállalkozó bányászati jogát már megállapították, a földtani kutatási engedély iránti kérelmet benyújtó a 22. §
(10) és (11) bekezdése szerint köteles eljárni.
(8) A földtani kutatási engedélyt kérelmező köteles a (7) bekezdés szerinti megállapodást a földtani kutatási
engedély iránti kérelméhez mellékelni. Megállapodás hiányában az együttműködés szükségességéről és tartalmáról
a bányafelügyelet a földtani kutatási engedély jóváhagyására irányuló eljárás során dönt.
(9) A földtani kutatásra jogosult köteles a 41. § (7) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani.”
10. §		
A Bt. 24. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

„A szénhidrogén-szállítóvezeték, a földgázelosztó és -célvezeték, valamint -tároló létesítmény,
egyéb gáz- és gáztermékvezeték létesítése és üzemeltetése”
11. §

(1) A Bt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bányavállalkozó a bányászati tevékenység, valamint a földtani kutatásra jogosult a földtani kutatás során nyert
földtani adatokat évente köteles az állami földtani feladatokat ellátó szervnek megküldeni.”
(2) A Bt. 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 3. § (1a) bekezdésében meghatározott személy az adott évben kitermelt ásványi nyersanyagonkénti
mennyiséget köteles a tárgyévet követő év február 28-ig a bányafelügyeletnek bejelenteni.”
(3) A Bt. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Üzleti titokként kell kezelni
a) a bányavállalkozó által a kutatás során szolgáltatott adatokat a kutatási jog megszűnéséig, de legkésőbb
a bányatelek megállapítására irányuló kérelem jogerős elbírálásáig,
b) a bányatelken belül a bányavállalkozó által szolgáltatott földtani adatokat a bányászati jog megszűnéséig, de
legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség időpontjától számított három évig,
c) a földtani kutatás engedélyese által szolgáltatott adatokat az összefoglaló földtani jelentést elfogadó határozat
jogerőre emelkedésétől számított egy évig,
d) az együttes művelési tervhez szolgáltatott földtani adatokat, a 29. § (2) bekezdése szerinti műszaki üzemi terv
teljesítési idejét követő három évig.
(3a) Közérdekű adatnak minősül
a) az elvégzett kutatások, illetve földtani kutatások helyére és idejére,
b) a kutatási, illetve földtani kutatási adatok birtokosára,
c) az éves kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére, minőségére, a kinyert geotermikus energia mennyiségére,
d) a kitermelés, kinyerés helyére, és
e) a bevallott bányajáradék összegére
vonatkozó információ.”

12. §		
A Bt. 26/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) és (6b) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A 12. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével a bányateleken fennálló bányászati jog új jogosultját – pályáztatást
követően – a bányafelügyelet jelöli ki.
(6a) Ha az új jogosult kijelölése olyan bányatelek tekintetében történik, amelyen a bányatelek megállapítását
követően még kitermelési tevékenységet nem végeztek, akkor az új jogosult a kijelöléstől számított öt éven
belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Az ötéves határidő a (4) bekezdésben foglaltak szerint
meghosszabbítható. Az (5) bekezdésben foglalt jogkövetkezményeket az új jogosult tekintetében is alkalmazni kell.
(6b) Ha az új jogosult kijelölése olyan bányatelek tekintetében történik, amelyen a bányatelek megállapítását
követően már megkezdték a kitermelést, akkor az új jogosult a kijelöléstől számított egy éven belül köteles
az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Az egyéves határidő nem hosszabbítható meg. Az egyéves határidőbe
a kitermelés megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges hatósági eljárások
időtartama nem számít bele.”
13. §

(1) A Bt. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bányavállalkozó a bányaüzembe felelős műszaki vezetőt és helyettest (a továbbiakban együtt: bányaüzemi
felelős műszaki vezető) köteles megbízni. Szénhidrogén-bányaüzemben egyes speciális bányászati tevékenységek
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tekintetében külön bányaüzemi felelős műszaki vezető is megbízható. A bányaüzemi felelős műszaki vezetőt
a bányafelügyelethez be kell jelenteni.”
(2) A Bt. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bányafelügyelet a (3) bekezdés szerinti engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a bányaüzemi
felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező személyeket. A nyilvántartás tartalmazza
a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, iskolai végzettségének
megnevezését és oklevelének számát.”
(3) A Bt. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bányaüzemi felelős műszaki vezető felel a 27. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, a műszaki előírások
és bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért,
e körben a bányavállalkozó képviselőjének minősül. Felelőssége nem zárja ki a bányavállalkozó vagy beosztása,
munkaköre alapján más személy felelősségét. Ha a bányaüzemi felelős műszaki vezetői megbízás egyes bányászati
tevékenységek tekintetében áll fenn, a bányaüzemi felelős műszaki vezető felelőssége e körben kizárólagos.”
14. §		
A Bt. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Bt. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29. § (1) Ha egy szénhidrogén-lelőhely kutatási fázisú próbatermelésére, feltárására vagy kitermelésére több
bányavállalkozó jogosult, és valamennyi bányavállalkozó rendelkezik a kitermeléshez szükséges feltételekkel, úgy
a szénhidrogén mező feltárására és kitermelésére a bányavállalkozóknak együttes művelési tervet kell készíteni.
Az együttes művelési tervben meg kell határozni a kitermelés sorrendjét, mennyiségét és feltételeit, továbbá
az ásványvagyon védelmét. A bányavállalkozók kötelesek szolgáltatni az együttes művelési terv elkészítéséhez
szükséges földtani adatokat. A bányafelügyelet az adatszolgáltatást nem teljesítő bányavállalkozót kötelezi
a földtani adatok szolgáltatására.
(2) A bányavállalkozók a feltárási, kitermelési tevékenységüket az együttes művelési terv alapján, de önálló
műszaki üzemi terv szerint végzik. Ha a bányavállalkozók az együttes művelési tervet nem készítik el az első
műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelem benyújtásáig, az együttes művelési tervet a bányafelügyelet készítteti el
a bányavállalkozók költségére. Ha az együttes művelési tervet a bányafelügyelet készítteti el, a műszaki üzemi terv
jóváhagyási eljárást az együttes művelési terv elkészítéséig felfüggeszti.
29/A. § (1) Ha egymást fedő, vagy egymással közvetlenül vagy védőpillérek által érintkező szilárd ásványi
nyersanyaglelőhely kitermelésére több bányavállalkozó jogosult, a bányavállalkozóknak feltárási, kitermelési
tevékenységüket össze kell hangolniuk, és az erre vonatkozó megállapodást közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos)
által ellenjegyzett okiratba kell foglalniuk. A megállapodás létrejöttéhez a bányafelügyelet jóváhagyása szükséges.
A felek a megállapodástól a bányafelügyelet hozzájárulásával állhatnak el, azt a bányafelügyelet hozzájárulásával
bonthatják fel, szüntethetik meg, mondhatják fel vagy módosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a bányászati tevékenységek végzésének feltételeit, meghatározva a műszaki, biztonsági és környezetvédelmi
feladatok sorrendjét és a végrehajtás módját, az együttműködésre kötelezett felek költségviselésére vonatkozó
szabályokat,
b) a felszíni ingatlanok igénybevételének összehangolását, és
c) az egymás tevékenységének kölcsönös biztosítására vonatkozó kifejezett rendelkezést.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást a feltárási, kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez
kell mellékelni. Megállapodás hiányában az együttműködés szükségességéről és tartalmáról a bányafelügyelet
a műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás során dönt.”
15. §

(1) A Bt. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiesett bányajáradék pótlására a bányavállalkozó által fizetendő díj mértékének meghatározásánál
a jóváhagyott műszaki üzemi tervet vagy az alapjául szolgáló művelési tervet kell figyelembe venni.
A bányavállalkozó által fizetendő éves díj mértéke a szünetelést megelőző kitermelési műszaki üzemi tervben
az utolsó évre jóváhagyott kitermelési mennyiség értéke után a 20. § szerint meghatározott bányajáradék
mértékének 30%-a.”
(2) A Bt. 30. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A bányavállalkozó a bánya bezárását és a tájrendezés elvégzését elrendelő bányafelügyeleti határozat
jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a 42. § szerinti műszaki üzemi terv
jóváhagyása iránti kérelmet benyújtani.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 172. szám

24061

(3) A Bt. 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a bányavállalkozó a (4a) bekezdésben előírt kötelezettségét nem teljesíti vagy az általa benyújtott
bányabezárási műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet jogerős és végrehajtható határozatával elutasította, vagy
az eljárást jogerősen megszüntette, a koncessziós szerződés alapján folytatott bányászati tevékenység esetén
a koncessziós szerződés megszűnik, a bányafelügyeleti engedély alapján folytatott bányászati tevékenység esetén
a bányafelügyelet törli a bányavállalkozó bányászati jogát.”
(4) A Bt. 30. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az (5) bekezdés alapján
a) a koncessziós szerződés megszűnik, a 12. § (3) bekezdésében, vagy
b) a bányafelügyelet a bányászati jogot törli, a 26/A. § (6b) és (7) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”
16. §		
A Bt. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) A bányafelügyelet engedélye szükséges az 1. § (1) bekezdés a)–m) pontjában meghatározott
tevékenységek gyakorlásához szükséges építmények, létesítmények és berendezések, továbbá a cseppfolyós
propán-, butángázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek és elosztóvezetékeinek, valamint egyes
nyomástartó berendezések (a továbbiakban együtt: sajátos építmények) építéséhez, használatbavételéhez,
javításához, átalakításához, bontásához és felhagyásához.
(2) A bányafelügyelet azzal az építtetővel szemben, aki vagy amely
a) a sajátos építményre vagy annak egy részére vonatkozó építési tevékenységet jogerős és végrehajtható vagy
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított engedély nélkül végzi,
b) az építési tevékenységet az a) pontban meghatározott engedélytől eltérően végzi,
c) a sajátos építményre vagy annak egy részére vonatkozó építési tevékenységet bejelentés nélkül vagy attól
eltérően végzi,
d) sajátos építményt vagy annak részét a településrendezési eszközök és az általános érvényű kötelező építésügyi
előírások és biztonsági szabályzatok megszegésével létesít, vagy
e) építési engedélyhez kötött sajátos építményt használatbavételi engedély nélkül használ
[a továbbiakban az a)–e) pont együttesen: szabálytalan építési tevékenység], bírságot szab ki, továbbá az építtetőt
az a)–d) pontok esetében eltiltja a tevékenység folytatásától, az e) pont esetében eltiltja a használattól.
(3) Ha a sajátos építményt a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerint létesítették, a bányafelügyelet arra fennmaradási
engedélyt adhat, ha a szabályossá tétel feltételei fennállnak vagy megteremthetők. Ha a sajátos építményt
a (2) bekezdés c) vagy d) pontja alapján létesítették, a bányafelügyelet elrendeli a sajátos építmény bontását.
(4) Nem lehet a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben bírságot kiszabni, ha a fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított építési engedélyt megsemmisítették, vagy azt a bíróság hatályon kívül
helyezte.”
17. §		
A Bt. „Létesítési előírások” alcíme a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § A bányafelügyelet által engedélyezett sajátos építmények tulajdonjoga – eltérő megállapodás hiányában –
az építtetőt illeti meg.”
18. §		
A Bt. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szénhidrogén-szállító-, földgázelosztó-, az egyéb gáz- és gáztermékvezeték (e § alkalmazásában
a továbbiakban együtt: vezeték), valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük
védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet terjedelmét és a biztonsági övezetben
érvényesítendő tilalmakat és korlátozásokat az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg. A vezeték
és a célvezeték biztonsági övezete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 15. § (3) bekezdése szerinti hatásterületnek is minősül.”
19. §		
A Bt. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bányavállalkozó, illetve a gázipari engedélyes köteles gondoskodni a biztonsági előírások megtartásának
ellenőrzéséről és a tevékenység felügyeletéről, továbbá arról, hogy a személyek, a környezet és a vagyon védelmére
kidolgozott üzemi szabályzatok a munkavállalók rendelkezésére álljanak.”
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20. §		
A Bt. 36. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága
a bányászati vagy földtani kutatási tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott,
fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti
környezetbe illően kialakítani (a továbbiakban: tájrendezés).
(2) A bányafelügyelet a tájrendezéshez szükséges feladatokról a műszaki üzemi terv, valamint a (4) bekezdés szerinti
használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezési tervének jóváhagyási eljárása során dönt.”
21. §

(1) A Bt. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bányakárnak minősülnek a bányászati és földtani kutatási tevékenységgel idegen ingatlanban, épületben,
az ingatlan más alkotórészében és tartozékában okozott, továbbá a vízelvonás folytán keletkezett károk, beleértve
a károk megelőzésére, csökkentésére és elhárítására fordított kiadásokat is.”
(2) A Bt. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az esedékessé vált kártalanításban a bányavállalkozónak vagy a földtani kutatásra jogosultnak meg kell kísérelni
az egyezség létrehozását. Megegyezés hiányában a bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult a kártalanítás
esedékessé válásától számított 30 napon belül, szakértői véleménnyel alátámasztott összegű kártalanítást köteles
a károsultnak kifizetni.”

22. §		
A Bt. 38. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Nem lehet szolgalmi jogot alapítani akkor sem, ha a bányászati létesítmény, a szénhidrogén-szállítóvezeték
és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték vasúti pályát, folyóvizek, csatornák területét érinti. Az ilyen terület építési
tevékenységgel történő igénybevételére és a létesítmények üzemeltetésére az érintetteknek megállapodást kell
kötni. A megállapodás alkalmas az építési jogosultság igazolására.”
23. §		
A Bt. 38/A. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) Nem lehet vezetékjogot vagy használati jogot alapítani akkor sem, ha az elosztóvezeték vagy a 38/D. §
(1) bekezdésében meghatározott létesítmény vasúti pályát, folyóvizek, csatornák területét érinti. Az ilyen terület
építési tevékenységgel történő igénybevételére és a létesítmények üzemeltetésére az érintetteknek megállapodást
kell kötni. A megállapodás alkalmas az építési jogosultság igazolására.”
24. §		
A Bt. 39. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bányafelügyelet a bányászati tevékenység befejezését követően megkeresi az illetékes települési
önkormányzatot a bányászati tevékenységgel vagy megszüntetett sajátos építményekkel veszélyeztetett ingatlanra
vonatkozó építési tilalom vagy korlátozás elrendelése érdekében.
(5) A bányafelügyelet a bányatelek törlését követően az (1) bekezdés alapján elrendelt építési és telekalakítási
tilalom törlése érdekében megkeresi az illetékes települési önkormányzatot.”
25. §

(1) A Bt. 41. §-a a következő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A bányafelügyelet a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények közül azt alkalmazza, amely a leghatékonyabban
szolgálja a jogsértő állapot megszüntetését. A bányafelügyelet a jogkövetkezményeket együttesen is alkalmazhatja.
(3c) Ha a bányavállalkozó a kitermelést engedély nélkül szüneteltette, a bányafelügyelet a bányavállalkozót
az engedély nélküli szüneteltetés időtartamára a 30. § (3) bekezdés alapján számított díj megfizetésére kötelezi.”
(2) A Bt. 41. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A bányavállalkozó bányászati tevékenységből eredő kötelezettségei teljesítésének pénzügyi fedezetére
a miniszter a koncessziós szerződésben, a bányafelügyelet az engedélyben a bányavállalkozó ajánlata
figyelembevételével biztosítási szerződés megkötését vagy biztosíték adását írja elő. E pénzügyi fedezetnek ki kell
terjednie a bányakárok megtérítésére, valamint a tájrendezési kötelezettség teljesítésére – ideértve a hulladékkezelő
létesítmények környezeti kárait és rehabilitációs munkálatait – is.”
(3) A Bt. 41. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) Ha a bányavállalkozó a megadott határidőre biztosítékadási kötelezettségének nem tesz eleget,
a bányafelügyelet – a kötelezettség teljesítéséig – a bányászati tevékenység megkezdését vagy folytatását megtiltja.
Ha a bányavállalkozó nem tett eleget a biztosítékadási kötelezettségének a bányafelügyelet bányászati tevékenység
megkezdését vagy folytatását megtiltó határozatának jogerőssé és végrehajthatóvá válását követő kilencven napon
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belül, a bányafelügyelet törli a bányavállalkozó bányászati jogát, amely esetben a 26/A. § (6) és (7) bekezdését kell
alkalmazni.”
(4) A Bt. 41. § (8) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő e) és
f ) ponttal egészül ki:
(Adók módjára kell behajtani a meg nem fizetett)
„c) felügyeleti díjat,
d) térítési díjat,
e) a kitermelés szüneteltetése esetén a kieső bányajáradék pótlására előírt díjat, valamint
f ) ezek késedelmi kamatait.”
26. §

(1) A Bt. 41/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt a természetes vagy jogi személyt, aki vagy amely)
„c) a bányafelügyelet hatósági felügyeleti jogkörébe tartozó nyomástartó berendezés vagy tároló-tartály
üzemeltetésére vonatkozó biztonsági szabályokat megszegi, vagy a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló rendeletben előírt bejelentési kötelezettségét nem
teljesíti,”
(2) A Bt. 41/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az (1) bekezdés d) pontja szerinti jogsértést az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) követi el, a bírság
vele szemben akkor alkalmazható, ha az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) az (1) bekezdés d) pontja szerinti
létesítmény tulajdonosát vagy üzemeltetőjét a jogellenes állapot megszüntetésében akadályozza.
(1b) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogsértések megállapítására és bírság kiszabására a jogsértő
magatartás elkövetésétől számított 10 évig indítható eljárás.”
(3) A Bt. 41/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt, a 3. § (1a) bekezdésében meghatározott személyt, aki a 25. §
(2a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.”

27. §		
A Bt. 42/B. §-át követő, „A földtani kutatási engedély” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély
42/C. § (1) A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás a bányafelügyelet által kiadott
szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély alapján végezhető.
(2) A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély jogosítottja kizárólagosan jogosult
a kutatási területen a kutatási tevékenység elvégzésére.
(3) A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély megadásának feltétele, hogy
az üzemeltető rendelkezzen kutatási blokkonként 200 millió forint kutatási biztosítékkal. A kutatási biztosíték
összege – a kutatási blokkok számától függetlenül – legfeljebb 1 milliárd forint lehet. A kutatási biztosítéknak
a várható tevékenység végzésével okozott károk tájrendezési és környezetmegóvási fedezeti része a tárolási
engedélyhez nyújtandó pénzügyi biztosítékba beszámítható.
(4) A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás időtartama legfeljebb 4 év. Ha a kutatási
tevékenység befejezéséhez az engedélyben meghatározott időtartam nem elegendő, a szén-dioxid geológiai
tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély legfeljebb két évvel meghosszabbítható, feltéve hogy
a tevékenységet az engedélynek megfelelően végezték.
(5) A bányafelügyelet jogerős határozata alapján a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási
tevékenység végzésére jogosított engedélyes helyébe jogutódja léphet.”
28. §		
A Bt. 42/C. §-át követő „A földtani kutatási engedély módosítása és átruházása” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély módosítása és átruházása
42/D. § (1) Az engedélyes a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedélyben
jóváhagyott tervekben bekövetkező előre látható és jelentős változásról a változás előtt legalább 30 nappal, az előre
nem látható változásokról pedig haladéktalanul tájékoztatja a bányafelügyeletet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az engedélyesnek kérelmet kell benyújtania a szén-dioxid
geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély módosítására.
(3) A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély átruházható, amelyhez
a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A kérelmet az átvevőnek kell benyújtania a bányafelügyelethez.
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(4) A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély átruházására irányuló szerződés
a bányafelügyelet hozzájáruló határozatának jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napján válik hatályossá.
A bányafelügyelet a hozzájáruló határozatának meghozatalával egyidejűleg módosítja a szén-dioxid geológiai
tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedélyben az engedélyes személyét.”
29. §		
A Bt. 43/A. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A bányafelügyelet döntésének jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított hat hónapos
határidőn túl további ügyfél nem vehet részt az eljárásban. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem
benyújtásának nincs helye.”
30. §

(1) A Bt. 43/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bányafelügyelet eljárásaiban hozott döntésekkel szembeni fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak
a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből
közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.”
(2) A Bt. 43/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Hivatalból indított eljárásban az ügyfél, a kérelemre indított eljárásban az ellenérdekű ügyfél a bányafelügyelet
felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek
felróható, a bányafelügyelet a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül
eljárási bírságot szabhat ki.”
(3) A Bt. 43/B. § (6) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A bányafelügyelet)
„g) az építésügyi hatáskörében hozott határozatát az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében,
h) a biztonsági övezet megsértésével kapcsolatban hozott határozatát az energiaellátás folyamatos biztosítása
érdekében”
(fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja.)

31. §

(1) A Bt. 44. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik – figyelemmel a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra –:]
„o) az a)–n) pontokban felsorolt tevékenységekhez és létesítményekhez alkalmazott nyomástartó berendezések és
rendszerek létesítése, javítása, átalakítása, használatbavétele, üzemeltetése és elbontása,”
(2) A Bt. 44. § (1) bekezdése a következő s) és t) ponttal egészül ki:
[A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik – figyelemmel a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra –:]
„s) a földtani kutatás,
t) a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges
ásványinyersanyag-kinyerő helyek létesítése, üzemeltetése, megszüntetése.”

32. §		
A Bt. a 46. §-t követően a következő IV/A. RÉSSZEL egészül ki:

„IV/A. RÉSZ
A VIZEK KÁRTÉTELEI ELLENI VÉDELEM ÉS VÉDEKEZÉS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ KÖZCÉLÚ
VÍZILÉTESÍTMÉNYEK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÁSVÁNYINYERSANYAG-KINYERŐ HELYEK
LÉTESÍTÉSÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK ÉS HATÓSÁGI FELÜGYELETÉNEK
SZABÁLYAI
47. § (1) A vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények (a továbbiakban:
közcélú vízilétesítmény) megépítéséhez szükséges ásványi nyersanyag kitermelésére a közcélú vízilétesítmény
30 km-es környezetében ásványinyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) létesíthető.
Az anyagnyerő hely létesítési engedély iránti kérelmet a közcélú vízilétesítmény építésére jogerős és végrehajtható
határozattal rendelkező (a továbbiakban: anyagnyerő hely engedélyese) nyújthatja be.
(2) Nem engedélyezhető anyagnyerő hely létesítése, ha a vízilétesítmény 30 km-es környezetében jogerős és
végrehajtható kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező bánya található, és a bánya ásványi nyersanyaga
alkalmas a közcélú vízilétesítmény megépítésére, továbbá, ha a bányából kitermelt ásványi nyersanyag kedvezőbb
vagy azonos költségen beszerezhető, mint az anyagnyerő helyről.
(3) A bánya ásványi nyersanyagának alkalmatlanságát és kedvezőtlenebb költségét az anyagnyerő hely létesítési
engedély kérelmezőjének kell igazolnia.
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(4) Ha bányából történő felhasználás esetén a rendelkezésre álló alkalmas ásványi nyersanyag mennyisége
az építéshez szükséges mennyiségnek csak egy részét fedezi, a még szükséges ásványinyersanyag-mennyiségre
anyagnyerő hely engedélyezhető.
(5) Az anyagnyerő hely létesítése nem engedélyezhető olyan ásványi nyersanyag kutatási területen, amely
tekintetében a bányavállalkozó az anyagnyerőhelyből kitermelni tervezett ugyanazon ásványi nyersanyagra jogerős
és végrehajtható kutatási műszaki üzemi tervvel rendelkezik, továbbá külszíni művelésre megállapított bányatelek
területén, illetve vízbázisok védőterületén és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken.
(6) Az anyagnyerő helyről kitermelt ásványi nyersanyag az állam tulajdonában marad – kivéve az önkormányzati
tulajdonú vízilétesítménybe beépített ásványi nyersanyag –, felette az anyagnyerő hely engedélyese tulajdont nem
szerez.
(7) Az anyagnyerő helyről kitermelt ásványi nyersanyag csak az (1) bekezdésben meghatározott célra használható
fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható.
47/A. § (1) Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételére annak
tulajdonosával (vagyonkezelőjével) – az igénybevételre, valamint az ezzel kapcsolatos előzetes vizsgálatokra is
kiterjedő – megállapodást kell kötni.
(2) Az ingatlanon folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a 37. § rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
(3) Az anyagnyerő hely engedélyesének a kitermelési tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének, és
harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére biztosítékot kell adnia.
47/B. § (1) Az anyagnyerő hely létesítését az anyagnyerő hely engedélyesének kérelmére a bányafelügyelet
a kérelemhez mellékelt komplex műveleti terv jóváhagyásával – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
szempontok figyelembevétele mellett – engedélyezi.
(2) A komplex műveleti tervet úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az élet, az egészség, a felszíni és a felszín alatti
létesítmények, a kulturális örökség, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű termőföldek megóvását,
a természeti környezet és értékek védelmét, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét, a tevékenységgel okozható
károk lehetséges megelőzését, illetve csökkentését.
(3) Az anyagnyerő hely létesítési engedély hivatalból vagy kérelemre módosítható. Hivatalból akkor módosítható
a létesítési engedély, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté. A létesítési engedély
módosítására a létesítésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
47/C. § (1) A bányafelügyelet az anyagnyerő helyről – közhitelesnek nem minősülő – nyilvántartást vezet, és azt
a honlapján közzéteszi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) az engedély nyilvántartási számát,
b) az engedély iktatási számát, jogerőre emelkedésének és végrehajthatóságának időpontját,
c) az anyagnyerő hely engedélyesének megnevezését, székhelyét,
d) az anyagnyerő hellyel érintett település megnevezését és az érintett ingatlanok helyrajzi számát,
e) a kitermelt ásványi nyersanyag felhasználásának helyét,
f ) az anyagnyerő helyről kitermelhető ásványi nyersanyag mennyiségét m3-ben,
g) a tevékenységet végző megnevezését, székhelyét,
h) az engedélyező bányakapitányság megnevezését.
47/D. § (1) Az anyagnyerő hely engedélyesének a 28. §-ban foglaltak szerint bányaüzemi felelős műszaki vezetőt és
helyettest kell megbíznia.
(2) Az anyagnyerő helyből történő ásványinyersanyag-kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban
műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról
szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve ha
a bányaüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes látja el a műszaki felügyeletet is.
(3) Az anyagnyerő hely létesítése, üzemeltetése és megszüntetése során a biztonsági előírások tekintetében
a külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról szóló rendelet előírásait kell
megfelelően alkalmazni.
(4) Az anyagnyerő hely létesítése, üzemeltetése, megszüntetése során bekövetkezett súlyos üzemzavart vagy súlyos
munkabalesetet az anyagnyerő hely engedélyese köteles haladéktalanul a bányafelügyeletnek bejelenteni. A súlyos
üzemzavart vagy a súlyos munkabalesetet a bányafelügyelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység
során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló
rendelet szabályai szerint vizsgálja ki.
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(5) E § alkalmazásában súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha
az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet vagy abban kárt okoz.
47/E. § (1) Az anyagnyerő hely engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel
igénybe vett ingatlanokat a végleges más célú hasznosítás befejezése után a természeti környezetbe illően
kialakítani.
(2) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a bányafelügyelet dönt.
(3) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadása esetén a bányafelügyelet törli a nyilvántartásából
az anyagnyerő helyet.
47/F. § (1) Ha az anyagnyerő hely engedélyese vagy a megbízásából tevékenységet végző a tevékenységet
az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzi, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét bírsággal
sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Ismételt esetben a bányafelügyelet az engedélyt
visszavonhatja és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez már nem lehetséges, a tájrendezést.
(2) Ha az anyagnyerő hely engedélyese vagy a tevékenységet végző tevékenységével a 47/D. § (3) bekezdésében
foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet
végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen
veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén
a tevékenység folytatását engedélyezi.”
33. §

(1) A Bt. 49. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„10. „Földtani kutatás”: a talaj felszínének megbontásával járó vagy geofizikai, geokémiai módszerekkel végzett,
különösen a földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak megismerésére irányuló műszakitudományos tevékenység, kivéve a védett és védelemre érdemes természeti értékek kutatását.”
(2) A Bt. 49. §-a a következő 13. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„13. „Próbatermelés”: a szénhidrogén-bányászatban a kutatási időszak vagy a feltárás alatt végzett ásványi
nyersanyag kitermelés.”
(3) A Bt. 49. § 25. és 26. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„25. „Növelt hatékonyságú művelési eljárás”: olyan végső többletszénhidrogén-kihozatali eljárás, amely megnöveli
az elsődleges és másodlagos művelési eljárásokkal kitermelhető szénhidrogén mennyiséget.
26. „Szolgáltatásra köteles földtani adat”: azok a földtani adatok, amelyeket a földtani kutatás, a geotermikusenergiakutatás, az ásványi nyersanyagkutatás vagy a kitermelés során a földtani kutatásra jogosult vagy a bányavállalkozó
közvetlenül vagy a földtani alapadatok feldolgozásával közvetett módon megismer.”
(4) A Bt. 49. §-a a következő 53. és 54. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„53. „Kitermelés szüneteltetése”: amikor a bányában 6 hónapot meghaladóan nem folytatnak kitermelést.
54. „Együttes művelési terv”: az a műszaki dokumentáció, amelyet akkor kell készíteni, ha a szénhidrogén-lelőhely
feltárására és kitermelésére több, a kitermeléshez szükséges feltételekkel rendelkező bányavállalkozó jogosult.”

34. §		
A Bt. 50. §-a a következő (19)–(22) bekezdéssel egészül ki:
„(19) E törvénynek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) módosított 38. §
(11) bekezdését, 38/A. § (5b) bekezdését, megállapított 39. § (4) és (5) bekezdését és 43/B. § (6) bekezdés g) pontját
a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(20) E törvénynek a Módtv2.-vel módosított 25. § (3) bekezdését a már szolgáltatott adatok esetében is alkalmazni
kell az adatszolgáltatás időpontjának megfelelően.
(21) E törvénynek a Módtv2.-vel megállapított 26/A. § (6a) és (6b) bekezdését a hatálybalépése előtt kijelölt
új jogosítottak esetében is alkalmazni kell. Amennyiben a Módtv2.-vel megállapított 26/A. § (6a) bekezdés
hatálybalépésének időpontjában a kijelölt új jogosított bányászati joga tekintetében a kitermelés megkezdésére
előírt ötéves határidő már eltelt, úgy az új jogosított a hatálybalépéstől számított hat hónapon belül kérheti
a határidő meghosszabbítását. A hat hónapos határidő elmulasztása esetén a bányászati jogot törölni kell.
(22) E törvénynek a Módtv2.-vel megállapított 26/A. § (6b) bekezdése szerinti egyéves határidőt a Módtv2.
hatálybalépése előtt kijelölt új jogosítottak esetében a Módtv2. hatálybalépésének napját követő naptól kell
számítani.”
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35. §
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(1) A Bt. 50/A. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„18. a geotermikus védőidom meghatározására és kijelölésére, valamint a geotermikusenergia-hasznosító
létesítmények, a kitermelt és hasznosított geotermikus energia mennyiségének, és a megállapított geotermikus
védőidomok nyilvántartására,”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)
(2) A Bt. 50/A. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„20. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezésére, hatósági
felügyeletére és a szabálytalan építési tevékenység esetén alkalmazandó bírság mértékére,”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)
(3) A Bt. 50/A. § (1) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„23. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárás, az építési
tevékenységek körére, az eljárás megindítására irányuló kérelemhez csatolandó műszaki dokumentáció tartalmára,
és a szabálytalan építési tevékenység esetén alkalmazandó bírság mértékére,”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)
(4) A Bt. 50/A. § (1) bekezdése a következő 30. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„30. a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges
anyagnyerő hely engedélyezésére, az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeire, a komplex műveleti
terv tartalmára, az anyagnyerő hely létesítéséhez szükséges biztosítékokra, az anyagnyerő hely megszüntetésére
irányuló kérelem tartalmi követelményeire, a bírság mértékére”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)

36. §		
A Bt. 50/D. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés szerinti eljárásban a kisajátításról szóló törvény eljárási szabályait kell alkalmazni.
(5) A Módtv2.-vel megállapított (4) bekezdést a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”
37. §		
A Bt. 50/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50/F. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi IV. törvény hatálybalépésekor
vízjogi vagy bányafelügyelet által kiadott engedély alapján geotermikus energiát kutatók, kinyerők és
hasznosítók az engedély alapján, az abban meghatározott ideig és feltételek szerint a tevékenységüket tovább
folytathatják, illetve kutatási engedély esetén a kutatási zárójelentés elfogadását követően kezdeményezhetik
a bányafelügyeletnél a geotermikus védőidom megállapítását.”
38. §		
A Bt.
1.
12. § (3) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe a „Ha a koncessziós szerződés megszűnését követően
a koncessziós területen” szöveg,
2.
20. § (3) bekezdés c) pontjában a „kutatás, illetve próbatermelés” szövegrész helyébe a „próbatermelés”
szöveg,
3.
20. § (3) bekezdés g) pontjában a „szilárd ásványi energiahordozók” szövegrész helyébe a „kőszenek” szöveg,
4.
23. § (2) bekezdésében „Az ásványi nyersanyag feltárását és kitermelését” szövegrész helyébe „Az ásványi
nyersanyag feltárását és kitermelését, a föld alatti gáztárolást” szöveg,
5.
25. § (4) bekezdésében a „bányavállalkozó” szövegrész helyébe a „bányavállalkozó és a földtani kutatásra
jogosult” szöveg,
6.
26/A. § (5) bekezdés b) pontjában a „nem tesz eleget” szövegrész helyébe a „határidőre nem tesz eleget”
szöveg,
7.
26/B. § (1) bekezdésében a „c) és e) pontjaiban” szövegrész helyébe a „c) pontjában” szöveg,
8.
26/C. § (1) bekezdésében a „kitermelés befejezése vagy a koncesszió megszűnése” szövegrész helyébe
a „bányabezárási műszaki üzemi terv benyújtása” szöveg,
9.
26/C. § (3) bekezdésében a „kitermelés befejezése vagy a koncesszió megszűnése” szövegrész helyébe
a „bányabezárási műszaki üzemi terv benyújtása” szöveg,

24068

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 172. szám

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

27. § (1) bekezdésében a „feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosítási tevékenységet” szövegrész
helyébe a „feltárási, kitermelési, föld alatti gáztárolási és meddőhányó-hasznosítási tevékenységet” szöveg,
35. § (1) bekezdésében a „hulladékkezelés” szövegrész helyébe a „bányászati hulladékkezelés” szöveg,
37. § (1) bekezdésében a „bányavállalkozó” szövegrész helyébe a „bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra
jogosult” szöveg,
37. § (6) bekezdésében a „bányavállalkozó” szövegrész helyébe a „bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra
jogosult” szöveg,
38. § (1) bekezdésében a „földtani kutatásra jogosult szervezet” szövegrész helyébe a „földtani kutatásra
jogosult” szöveg,
38/A. § (5a) bekezdésében az „elosztóvezetékre vagy a 38/D. § (1) bekezdésében meghatározott
létesítményre” szövegrész helyébe az „elosztóvezetékre vagy a 38/D. § (1) bekezdésében meghatározott
létesítményre és ezek közterületet érintő biztonsági övezetére” szöveg,
38/C. § (5) bekezdés d) pontjában a „vízgazdálkodásért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „vízgazdálkodásért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter” szöveg,
41. § (1) bekezdésében, a 41. § (4) bekezdésében, a 41. § (5) bekezdésében, a 41/A. § (4) bekezdésében,
a 41/A. § (5) bekezdésében, a 41/A. § (6) bekezdésében, a 41/A. § (7) bekezdésében a „sújthatja” szövegrész
helyébe a „sújtja” szöveg,
42/A. § 2. pontjában, 42/E. § (1) bekezdésében, 42/G. § (1) bekezdésében és az 50/A. § (1) bekezdés 21. pont
b) alpontjában a „földtani kutatás” szövegrész helyébe a „szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó
földtani kutatás” szöveg,
42/E. § (2) bekezdésében a „földtani kutatási engedély” szövegrész helyébe a „szén-dioxid geológiai
tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély” szöveg,
42/W. § (1) bekezdésében a „földtani kutatási tevékenységet” szövegrész helyébe a „szén-dioxid geológiai
tárolásához kapcsolódó földtani kutatási tevékenységet” szöveg,
43/A. § (3) bekezdésében a „szóló törvény” szövegrész helyébe a „szóló 2004. évi CXL. törvény” szöveg,
a 44. § (1) bekezdés q) pontjában a „szempontjainak érvényesítése” szövegrész helyébe az „és az ehhez
szükséges intézkedések, kötelezések elrendelése” szöveg,
44. § (5) bekezdésében az „illetőleg megszüntetésére” szövegrész helyébe az „illetve megszüntetésére,
továbbá a felügyelt tevékenység jogszerű folytatásának biztosítására” szöveg,
49. § 9. pontjában a „mező fejlesztése és próbatermelés, illetve a kutatás és feltárás alatti termelés” szövegrész
helyébe a „mező fejlesztése” szöveg,
50/D. § (2) bekezdésében a „2014. december 31. napjáig” szövegrész helyébe a „2016. december 31. napjáig”
szöveg

lép.
39. §		
Hatályát veszti a Bt.
a)
1. § (3) bekezdése,
b)
22/A. § (5) és (6) bekezdése,
c)
26/C. § (2) bekezdésében a „művelés alatt álló” szövegrész,
d)
28/A. §-a,
e)
32. § (5) bekezdése,
f)
36. § (3) bekezdése,
g)
42. § (1) bekezdésében a „[27. § (4) bek.]” szövegrész.
40. §		
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 2. pontjában a „cél-kitermelőhely” szövegrész helyébe
a „cél-kitermelőhely és anyagnyerő hely” szöveg lép.
41. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2014. évi LXXXVII. törvény
az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények
módosításáról*
1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása
1. §		
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 50. §-a a következő
(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A környezethasználó az Információs Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit – ha
kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik – a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint teljesíti.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás rendjét meghatározó tájékoztatót, továbbá az adatszolgáltatás
teljesítéséhez szükséges elektronikus űrlapokat az 51/A. § szerinti publikus felületen közzé kell tenni.”
2. §		
A Kvt. V. Fejezete a következő 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § (1) A környezeti információk nyilvánosság részére való széles körű rendelkezésre bocsátása céljából
az Információs Rendszer interneten elérhető, nyilvános információs felülettel (a továbbiakban: publikus felület)
rendelkezik. A publikus felület, illetve az itt tárolt adat bárki számára korlátozás- és térítésmentesen hozzáférhető,
megismerhető.
(2) A publikus felületen törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott,
a) a környezet és annak elemei állapotával,
b) a környezet igénybevettségével, használatával, terhelésével, szennyezettségével, károsodásával,
c) a környezetre hatást gyakorló tevékenységekkel és létesítményekkel, és
d) a környezet- és természetvédelmi szempontból jelentős objektumokkal
kapcsolatos, az Információs Rendszerbe tartozó vagy azokból származtatott környezeti információkat kell
közzétenni.
(3) A publikus felületen egyéb, az Információs Rendszer részét képező vagy azon kívül eső, a nyilvánosság
tájékoztatása szempontjából releváns környezeti információk vagy más közérdekű adatok is közzé-, illetve
elérhetővé tehetők.”
3. §		
A Kvt. 64. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A környezetvédelmi hatóságnál – igazgatási jellegű szolgáltatásként – szakmai konzultáció kezdeményezhető.
A szakmai konzultáció a környezetvédelmi előírásoknak való megfeleléssel, továbbá egyes tevékenységek,
beruházások környezetvédelmi szempontú tervezésével kapcsolatos kérdésekre terjedhet ki.
(3) Nem kezdeményezhető szakmai konzultáció a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási
hatósági eljárás vagy előzetes konzultáció alatt, az eljárás vagy előzetes konzultáció tárgyát képező kérdést illetően.
(4) A szakmai konzultáció nem pótolhat közigazgatási hatósági eljárás során hozandó hatósági döntést vagy
előzetes konzultáció során adott véleményt, továbbá a környezetvédelmi hatóság véleménye a hatósági eljárás
vagy az előzetes konzultáció tekintetében nem rendelkezik kötőerővel. A konzultáció során adott vélemény nem
mentesíti a konzultációt kezdeményezőt az e törvény szerinti felelősség alól.”
4. §		
A Kvt. 64/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64/B. § (1) A termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását közvetítő és szervező
állami koordináló szervezet (a továbbiakban: állami koordináló szerv) – az európai uniós hulladékgazdálkodási
kötelezettségek teljesítésének elősegítése, a stratégiai tervezés, a hulladékgazdálkodás közhasznú feladatai
hatékony ellátásának érdekében –, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
szóló törvényben meghatározott minősítő (a továbbiakban: minősítő) – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítéssel kapcsolatos eljárásai során a minősítési
osztály megalapozása, az ellenőrzések eredményes lefolytatása céljából – jogosult az Információs Rendszer
adataihoz való közvetlen hozzáférésre és azok kezelésére.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 2-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az állami koordináló szerv, valamint a minősítő az Információs Rendszer számára közvetlenül elérhetővé teszi
a feladatellátásával összefüggésben keletkezett, a hulladék útjának nyomon követésével, a hulladék kezelésével,
valamint a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos adatokat.”
5. §

(1) A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„10. a publikus felületen kötelezően közzéteendő adatköröket;”
(2) A Kvt. 110. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztetés feltételrendszerét;
b) a hatósági nyilvántartás vezetésének részletes szabályait;
c) az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó szabályokat;
d) a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit;
e) a környezetvédelmi szempontból minősítendő anyagok, termékek, tevékenységek és technológiák minősítésének
részletes szabályait, valamint a minősítő hatóságok és intézmények kijelölésének szabályait, a minősítés rendjét.”
(3) A Kvt. 110. §-a a következő (8a)–(8e) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben
állapítsa meg
a) a légszennyezettség mérésével, vizsgálatával, ellenőrzésével és értékelésével, valamint annak mérésére szolgáló
mérőhálózat telepítésével, üzemeltetésével és működésével, továbbá a légszennyezettség szempontjából
ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével összefüggő szabályokat;
b) a légszennyező anyagok terjedése, az időjárási tényezőknek a légszennyezettségre gyakorolt hatása, valamint
a helyhez kötött légszennyező források kibocsátása mérésével, vizsgálatával, ellenőrzésével és értékelésével,
valamint a helyhez kötött légszennyező források üzemeltetésének levegőtisztaság-védelmi követelményeivel
kapcsolatos szabályokat;
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölését, valamint az ország területének
a légszennyezettség alapján zónákba történő besorolását.
(8b) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a vízvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa
meg
a) az Információs Rendszer alrendszereként működő, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi
nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó, adatszolgáltatással összefüggő szabályokat;
b) a kármentesítési tényfeltárással kapcsolatos részletes szabályokat.
(8c) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a vízvédelmet érintő kérdésben a vízvédelemért felelős miniszterrel
egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a környezetvédelmi felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi
követelményeit.
(8d) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben
állapítsa meg a környezeti zaj mérséklésének feltételeit megteremtő stratégiai zajtérképek, valamint az erre épülő
intézkedési tervek készítésének részletes szabályait.
(8e) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a levegő és a zaj vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott,
b) a földtani közeg érintettsége esetén a vízvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben önállóan kiadott
rendeletben állapítsa meg a környezeti elemek – ide nem értve a vizeket – védelmére, a szennyező forrásokra,
illetve a környezeti elemek terhelésének, szennyezettségének mérésére, ellenőrzésére, továbbá a környezetet
veszélyeztető hatások elleni védelemre vonatkozó részletes szakmai szabályokat.”
(4) A Kvt. 110. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Felhatalmazást kap a vízvédelemért felelős miniszter, hogy
a) földtani közeg érintettsége esetén a miniszterrel egyetértésben,
b) halas vizek érintettsége esetén a halgazdálkodásért felelős miniszterrel egyetértésben,
c) ivóvíz érintettsége esetén az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben,
d) az a)–c) pont alá nem tartozó esetekben önállóan kiadott
rendeletben állapítsa meg a víz, mint környezeti elem védelmére, a vizet szennyező forrásokra, illetve a víz
terhelésének, szennyezettségének mérésére, ellenőrzésére, továbbá a vizet veszélyeztető hatások elleni védelemre
vonatkozó részletes szakmai szabályokat.”
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(5) A Kvt. 110. § (15) és (15a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a vizekre vonatkozó határértékek kivételével – az igénybevételi,
kibocsátási és szennyezettségi határértékeket
a) levegő és zaj vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott,
b) földtani közeg vonatkozásában a vízvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben önállóan kiadott
rendeletben határozza meg.
(15a) Felhatalmazást kap a vízvédelemért felelős miniszter, hogy a miniszterrel, az egészségügyért felelős
miniszterrel, valamint talajvédelem érintettsége esetén a földügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott
rendeletben határozza meg a vizekre vonatkozó igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket.”

2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
6. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 53. § (2) bekezdése a következő g) ponttal
egészül ki:
(A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően)
„g) az általa megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és annak módosítását”
(az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.)
7. §

(1) A Ht. a következő 35a. alcímmel egészül ki:

„35a. Hulladékgazdálkodási információk publikus felületen történő közzététele
83/A. § Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén – a személyes adatok kivételével –
közzé kell tenni
a) a 80. § (1) és (2) bekezdésében foglalt, a hulladékgazdálkodási engedélyben vagy a nyilvántartásban
szereplő adatokat – a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó adatokat tevékenységfajtánként és
hulladéktípusonként –,
b) a képződő és a kezelt hulladékok mennyiségére vonatkozó, a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatásból
származó összesített adatokat területi bontásban és térképi megjelenítéssel, külön feltüntetve a települési hulladék
képződésére és kezelésére vonatkozó összesített adatokat.”
(2) A Ht. 43. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy
a) legalább a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladék elkülönített gyűjtése biztosított legyen;
b) a házhoz menő gyűjtés minél több fajtájú és jellegű települési hulladék esetében biztosított legyen;
c) a lomhulladék átvételének, összegyűjtésének és elszállításának megszervezése biztosított legyen;
d) a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő megoldásként, elsősorban
olyan sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék
házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható;
e) a hulladékgyűjtő udvarban a lehető legtöbb típusú, fajtájú és jellegű települési hulladék átvételéről tudjon
gondoskodni.”
8. §

(1) A Ht. 13. § (4) bekezdésében a „hulladékkezelőnek változatlan formában” szövegrész helyébe a „hulladékkezelőnek
változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában” szöveg lép.
(2) A Ht. 65. § (1) bekezdésében a „birtokosa” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben meghatározott birtokosa”
szöveg lép.

9. §

(1) Hatályát veszti a Ht. 15. § (4) bekezdés harmadik mondata.
(2) Hatályát veszíti a Ht. 80. § (3) bekezdésében az „ , és azokat – a személyes adatnak minősülő adatokat ide nem értve –
honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzéteszi” szövegrész.

10. §		
Nem lép hatályba a Ht. 95. § (6) bekezdése.
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3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
módosítása
11. §		
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Mtv.) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A minősítőt a minősítési eljárásban a céginformáció beszerzése során a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti közigazgatási szervnek kell tekinteni.”
12. §		
Az Mtv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Ha a kérelmező a 11. § szerinti adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének határidőben nem
tesz eleget, a minősítő a kérelmezőt 50 000 forint összegű bírság megfizetésére kötelezi, és határidő tűzésével
felszólítja az adatváltozás bejelentésére.
(2) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem tesz eleget határidőben az adatváltozás
bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, a bírság ismételten kiszabható.”
13. §		
Az Mtv. 9. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A minősítő által beszedett bírság, késedelmi kamat és késedelmi pótlék az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet javára elszámolandó költségvetési bevételt képez.”
14. §		
Az Mtv. a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § E törvénynek az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben
egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított
rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépése után indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
15. §		
Nem lép hatályba az Mtv. 38. § (2) bekezdése és 42. § (3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. december 15-én lép hatályba.
(2) A 7. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelete
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékra, valamint
b)
a hulladéktermelőre, a hulladékbirtokosra, a gyűjtőre, a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és
a hulladékkezelőre
terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő adatok meghatározott részének hozzáférhetővé tétele és
átadása az adatkezelésre jogosult hatóságnak vagy szervezetnek;
2.
adatszolgáltatásra kötelezett: a hulladéktermelő, a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő;
3.
anyagmérleg: a gyártási vagy kezelési folyamatba belépő anyagfajták mennyiségének és az abból kilépő
anyagfajták mennyiségének összevetésére alkalmas adatot tartalmazó, a nyilvántartás részét képező ábra
vagy táblázat;
4.
nyilvántartás: a Ht.-ben meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésével kapcsolatban
keletkező adatok e rendeletben meghatározott módon történő megőrzése, rögzítése.

3. A nyilvántartásra vonatkozó szabályok
3. §

(1) A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett,
másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti
adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi
hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
(3) A telephelyi nyilvántartás tartalmát az 1. melléklet határozza meg.
(4) A telephelyi nyilvántartásnak az 1. mellékletben meghatározottakon túlmenően
a)
a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben;
b)
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
kormányrendeletben;
c)
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
kormányrendeletben;
d)
az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
kormányrendeletben;
e)
a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló kormányrendeletben; valamint
f)
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben (a továbbiakban: EPRTR rendelet)
meghatározott hulladékfajtára vonatkozó adatot is tartalmaznia kell.
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(5) Ha a hulladékot Magyarország területére külföldről hozzák be, a hulladékról a hulladék első belföldi átvevője vezet
nyilvántartást.
(6) A Ht. 12. § (2a) bekezdése szerinti nevelési-oktatási intézménynek nem kell nyilvántartást vezetnie a területén
kialakított átvételi helyen átvett papírhulladékról.
4. §

(1) A hulladéktermelő – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – a nyilvántartást hulladéktípusonként és technológiánként
vezeti.
(2) Az a hulladéktermelő, amelynek tevékenysége a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet)
2. mellékletében meghatározott egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységhez kapcsolódik,
az (1) bekezdésben foglaltakon túl anyagmérleg alapján is nyilvántartást vezet.
(3) A hulladéktermelő a nyilvántartást
a)
nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 1. pontja,
b)
veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 2. pontja
szerinti adattartalommal vezeti.
(4) A hulladéktermelő – az (5) bekezdés szerinti eltéréssel – a nem veszélyes hulladék képződésére vonatkozó napi
adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba veszi.
(5) A hulladéktermelő a nyilvántartást naprakészen vezeti
a)
a veszélyes hulladékra vonatkozó adatokról, és
b)
a 314/2005. Korm. rendeletben meghatározott egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenységek végzése során képződő hulladékra vonatkozó adatokról.

5. §

(1) A közvetítő a nyilvántartást
a)
nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 3. pontja,
b)
veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 4. pontja
szerinti adattartalommal vezeti.
(2) A közvetítő a közvetített hulladékra vonatkozó adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba veszi.
(3) A közvetítő szervezet kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint vezet nyilvántartást.

6. §

(1) A gyűjtő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.
(2) A gyűjtő a nyilvántartást
a)
nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja,
b)
veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 6. pontja
szerinti adattartalommal vezeti.

7. §

(1) A kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartást
a)
nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja,
b)
veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 6. pontja
szerinti adattartalommal vezeti.
(2) A kereskedő és a hulladékkezelő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.
(3) A hulladékkezelő által vezetett nyilvántartásnak az EPRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséhez az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott adatokat is tartalmaznia kell, ha az EPRTR rendelet hatálya
alá tartozik a tevékenysége.

8. §

(1) A szállító nem veszélyes hulladék esetén az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a nyilvántartás részét képező
fuvarokmányt a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig megőrzi.
(2) A szállító veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti, a nyilvántartás részét képező fuvarokmányt és szállítási lapot a szállítás megkezdésének
időrendje szerint rendezve 10 évig megőrzi.

9. §		
A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekből képződött
hulladékról a közvetítő, a kereskedő és a hulladékkezelő elkülönítetten vezet nyilvántartást. A termékdíjköteles
termékekből képződött hulladék nyilvántartásban történő elkülönítését a környezetvédelmi termékdíjról szóló
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törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék környezetvédelmi termékdíj kód (HKT
kód) alá történő besorolás szerint is teljesíteni kell.

4. Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
10. §

(1) Az adatszolgáltatási kötelezettség
a)
a hulladéktermelő esetében a 11. § (2) és (4) bekezdés szerinti feltételek teljesülésével,
b)
hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre
emelkedésével, vagy
c)
nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység esetén a nyilvántartásba vétellel
keletkezik.
(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség
keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőségnek (a továbbiakban: felügyelőség) a (3) bekezdésben meghatározottak szerint
bejelenti.
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség bejelentését – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint – a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni.

11. §

(1) Az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti a telephelyén képződött
valamennyi hulladékról.
(2) A hulladéktermelő – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – az adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. melléklet 1. és
2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes
mennyisége
a)
veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
b)
nem veszélyes hulladék esetén – a c) pont kivételével – a 2000 kg-ot,
c)
nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot
meghaladja.
(3) A nevelési-oktatási intézménynek a területén kialakított átvételi helyen átvett papírhulladék után nem kell
adatszolgáltatást teljesítenie.
(4) Ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el a (2) bekezdésben
meghatározott mennyiséget, az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek csak a 3. melléklet 1. pontja
szerinti adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét.
(5) Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1.
napjáig szolgáltat adatot.
(6) Az adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelő a miniszter által elrendelt, statisztikai kiválasztási
módszerekkel történő adatfelméréskor eseti adatszolgáltatást teljesít.

12. §

(1) Az adatszolgáltatást a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettségét
a)
a gyűjtő és a kereskedő a 3. melléklet 1. és 3. pontja;
b)
a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet végzője (a továbbiakban együtt: előkezelő)
a 3. melléklet 1. és 3. pontja, illetve – ha a tevékenysége indokolja – a 3. melléklet 2. pontja;
c)
a hasznosító és az ártalmatlanító a 3. melléklet 1. és 4. pontja, illetve – ha a tevékenysége indokolja –
a 3. melléklet 2. pontja;
d)
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentés alapján a B3 alkategóriájú
hulladéklerakó üzemeltetője a 3. melléklet 1., 4. és 5. pontja; valamint
e)
az EPRTR rendelet szerinti kötelezett a 3. melléklet 1. és 6. pontja
szerinti adattartalommal teljesíti.
(3) A hulladékkezelő csak a 3. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét,
ha kezelést a telephelyén a tárgyévben nem folytatott.
(4) A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő
a)
a nem veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről évente a tárgyévet
követő év március 1. napjáig; valamint
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b)

a veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről negyedévente
a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint
szolgáltat adatot.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti negyedéves adatszolgáltatásra kötelezett a 4. melléklet 1. pontja szerinti
adattartalommal teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget, ha
a)
a telephelyén a tárgynegyedévben hulladékot nem vett át, illetve
b)
kezelést a telephelyen a tárgynegyedévben nem folytatott.
13. §

(1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesíti.
(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli
szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint saját nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való
egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.
(3) Ha az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részét képező, beépített automatikus ellenőrzési
rendszer jelzése szerint, az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adat – az adatlap kitöltésére vonatkozó
követelmények alapján – tartalmilag feldolgozható, az adatszolgáltatást befogadottnak kell tekinteni.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzési rendszer az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adat tartalmának
ellenőrzése során hibát tár fel, arról az adatszolgáltató részére elektronikus értesítést küld.

5. Az adatszolgáltatással kapcsolatos hatósági tevékenységek
14. §

(1) A felügyelőség
a)
az éves adatszolgáltatásra kötelezettek befogadott adatait minden év legkésőbb július 31-ig,
b)
a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezettek befogadott adatait a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig
feldolgozza és szakmailag ellenőrzi.
(2) Ha a tartalmilag feldolgozott adatot a felügyelőség a szakmai ellenőrzés során megfelelőnek találja,
az adatszolgáltatást teljesítettnek tekinti.
(3) Ha a felügyelőség a szakmai ellenőrzés során hibát tár fel, az ügyfelet erről haladéktalanul értesíti.

15. §

(1) A hatósági ellenőrzés során
a)
az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartási dokumentációt,
b)
a hulladék szállítója a 8. § szerinti fuvarokmányt és veszélyes hulladék szállítása esetén a szállítási lapot
a felügyelőség képviselőjének átadja.
(2) Ha az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartást elektronikus úton vezeti,
akkor az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatás alapjául szolgáló elektronikus nyilvántartást a felügyelőség
számára hozzáférhetővé teszi.

16. §		
A hulladékképződéssel és a kezeléssel kapcsolatos adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai
feldolgozás céljára átadhatók.

6. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
18. §

(1) Ez a rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a)
a hulladékra vonatkozó statisztikáról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 1. és 3. cikk;
b)
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet;
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c)

a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített célok teljesítésének igazolására szolgáló
szabályok és számítási módszerek megállapításáról szóló, 2011. november 18-i 2011/753/EU bizottsági
határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
19. §

(1) Az éves adatszolgáltatásra kötelezett a 2014. évi adatokról az e rendeletben foglaltak szerint szolgáltat adatot.
(2) A 2014. év negyedik negyedévéről a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezett az e rendelet szerinti
adattartalommal és módon 2015. február 15-ig szolgáltat adatot. A felügyelőség a befogadott adatot
2015. március 15-ig feldolgozza és szakmailag ellenőrzi.
(3) A 2014. negyedik negyedévére vonatkozó negyedéves adatszolgáltatás önellenőrzés esetén legkésőbb
2015. március 1-ig legfeljebb egyszer módosítható, ha a környezetvédelmi hatóság az adatszolgáltatásra
kötelezettel szemben hibás adatszolgáltatás miatt még nem indított hivatalból eljárást.

20. §		
Hatályát veszti a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A nyilvántartás tartalma
1. A hulladéktermelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti nem veszélyes hulladék esetén:
1.1. Általános adatok:
a)
a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerbe (a továbbiakban: KAR) bejelentett, az ügyfélre és
a telephelyre vonatkozó adatok; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet
neve, címe, tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám);
b)
a telephelyen folyó tevékenységek megnevezése a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási
Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) kóddal ellátva;
c)
nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.
1.2. Adatok hulladéktípusonként:
a)
a hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja);
b)
a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja;
c)
az üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága;
d)
az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő
elhelyezést követően, valamint az üzemi gyűjtőhelyről történő elszállítást követően;
e)
a hulladék csomagolási módja;
f)
a hulladék fizikai megjelenési formája;
g)
ha a hulladék a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban:
72/2013. VM rendelet) 2. § (1) bekezdésében meghatározott, a veszélyes anyagok kockázatára
utaló – a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban:
44/2000. EüM rendelet) szerinti – R mondatokkal jellemezhető összetevőket tartalmaz, akkor
ezeknek az összetevőknek a tömegkoncentrációját (a tömegkoncentrációt annak igazolására kell
használni, hogy a hulladék nem veszélyes hulladékként került besorolásra);
h)
a hulladéktermelő tevékenysége során képződő hulladék mennyisége közvetlen méréssel
megállapítva (ha a hulladék tömege közvetlen méréssel nem állapítható meg, a hulladék tömegét
anyagmérleg alapján, vagy becsléssel kell meghatározni);
i)
a kezelésre átadott hulladék mennyisége (ideértve azt az esetet is, amikor a hulladéktermelő
a telephelyén kezeli a hulladékot), valamint az átvevő teljes neve, Környezetvédelmi Ügyfél Jele
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(a továbbiakban: KÜJ) és Környezetvédelmi Területi Jele (a továbbiakban: KTJ), külföldre történő
szállítás esetén az importáló ország neve;
j)
a kezelésre átadott hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti ártalmatlanítási művelethez tartozó
azonosító kódja és a Ht. 3. melléklete szerinti hasznosítási művelethez tartozó azonosító kódja,
valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. Korm.
rendelet) 2. melléklete szerinti előkezelési művelethez tartozó ’E’ azonosító kódja;
k)
az egyes hulladékszállítmányok fuvarokmányainak azonosítója;
l)
a hulladékmozgásokhoz rögzített időpontok.
1.3. Adatok technológiánként a 4. § (5) bekezdés b) pontja esetén:
a)
a hulladékot eredményező technológia megnevezése, TEÁOR kódja;
b)
a technológia anyagmérlege;
c)
a képződött félkész vagy késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai.
2. A hulladéktermelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti veszélyes hulladék esetén:
2.1. Általános adatok:
a)
a KAR-ba bejelentett, az ügyfélre és a telephelyre vonatkozó adatok;
b)
a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEÁOR kóddal ellátva;
c)
nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.
2.2. Adatok hulladéktípusonként:
a)
a veszélyes hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja);
b)
a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kódja;
c)
az üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága;
d)
az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött veszélyes hulladék mennyisége a veszélyes hulladék üzemi
gyűjtőhelyen történő elhelyezést követően, valamint az üzemi gyűjtőhelyről történő elszállítást
követően;
e)
a veszélyes hulladék csomagolási módja;
f)
a veszélyes hulladék fizikai megjelenési formája;
g)
a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzője (H kódja) a Ht. 1. melléklete alapján;
h)
a képződő hulladékra jellemző veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálószerre,
levegőre, redukáló szerre, más termékre, továbbá, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes
reakció;
i)
a képződő veszélyes hulladék mennyisége közvetlen méréssel megállapítva (ha a veszélyes hulladék
tömege közvetlen méréssel nem állapítható meg, a veszélyes hulladék tömegét anyagmérleg
alapján, vagy becsléssel kell meghatározni);
j)
a kezelés céljából átadott veszélyes hulladék mennyisége (ideértve azt az esetet is, amikor
a hulladéktermelő a telephelyén kezeli a hulladékot), valamint az átvevő teljes neve, KÜJ- és
KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve;
k)
a kezelés céljából átadott veszélyes hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti ártalmatlanítási
művelethez tartozó azonosító kódja és a Ht. 3. melléklete szerinti hasznosítási művelethez tartozó
azonosító kódja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkezelési művelethez
tartozó ’E’ azonosító kódja;
l)
az egyes hulladékszállítmányok fuvarokmányának és szállítási lapjának azonosítója;
m)
a hulladékmozgásokhoz rögzített időpontok.
2.3. Adatok technológiánként:
a)
a veszélyes hulladékot eredményező technológia megnevezése, TEÁOR kódja;
b)
a technológia anyagmérlege;
c)
a képződött félkész vagy késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai.
3. A közvetítő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti nem veszélyes hulladék esetén:
3.1. Általános adatok:
a)
a Ht. 80. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási engedély és a (2) bekezdése szerinti
nyilvántartás adatai;
b)
nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.
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3.2.
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Adatok hulladéktípusonként:
3.2.1.
A következő adatokat valamennyi közvetítő nyilvántartja:
a)
a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja;
b)
a hulladék fizikai megjelenési formája;
c)
a közvetített hulladék mennyisége;
d)
a hulladék eredete, a hulladékot átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és
KTJ-azonosítója; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet neve,
címe, tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám);
az exportáló ország neve, ha a hulladékot külföldről közvetítették;
e)
a közvetített hulladék felhasználásának célja, a közvetített hulladékot átvevő gazdálkodó
szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló
ország neve;
f)
a hulladék közvetítésének időpontja (a hulladék átvétele és átadása);
g)
az átvétel megtagadásáról szóló jegyzőkönyv (ha a hulladék átvételét megtagadták),
amely tartalmazza az átvétel megtagadását alátámasztó adatokat, információt, valamint
a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit.
4. A közvetítő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti veszélyes hulladék esetén:
4.1. Általános adatok:
a)
a Ht. 80. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási engedély és a (2) bekezdése szerinti
nyilvántartás adatai;
b)
nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.
4.2. Adatok hulladéktípusonként:
4.2.1.
A következő adatokat valamennyi közvetítő nyilvántartja:
a)
a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja;
b)
a közvetített veszélyes hulladék mennyisége;
c)
a veszélyes hulladék fizikai megjelenési formája;
d)
a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzője (H kódja) a Ht. 1. melléklete alapján;
e)
veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálószerre, levegőre, redukáló
szerre, más termékre, továbbá, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakció;
f)
a veszélyes hulladék eredete, a hulladékot átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és
KTJ-azonosítója, az exportáló ország neve, ha a hulladékot külföldről közvetítették;
g)
a közvetített veszélyes hulladék felhasználásának célja, a közvetített veszélyes hulladékot
átvevő gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás
esetén az importáló ország neve;
h)
a veszélyes hulladék közvetítésének időpontja (a hulladék átvétele és átadása);
i)
az átvétel megtagadásáról szóló jegyzőkönyv (ha a hulladék átvételét megtagadták),
amely tartalmazza az átvétel megtagadását alátámasztó adatokat, információt, valamint
a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit.
5. A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti nem veszélyes hulladék
esetén:
5.1. Általános adatok:
a)
a KAR-ba bejelentett, az ügyfélre és a telephelyre vonatkozó adatok;
b)
a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEÁOR kóddal ellátva;
c)
nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.
5.2. Adatok hulladéktípusonként:
a)
a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kódja;
b)
a hulladék csomagolási módja;
c)
a hulladék fizikai megjelenési formája;
d)
a gyűjtött, a kereskedőnek átadott vagy kereskedőtől átvett, vagy a kezelt hulladék mennyisége
közvetlen méréssel megállapítva;
e)
ha a 72/2013. VM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott, a veszélyes anyagok kockázatára
utaló – a 44/2000. EüM rendelet szerinti – R mondatokkal jellemezhető összetevőket tartalmaz,
akkor ezeknek az összetevőknek a tömegkoncentrációját (a tömegkoncentrációt annak igazolására
kell használni, hogy a hulladék nem veszélyes hulladékként került besorolásra);
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f)

a kereskedelemre vagy kezelésre átadott hulladék mennyisége, valamint az átvevő teljes neve, KÜJés KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve;
g)
a hulladékot gyűjtőnek, kereskedőnek, hulladékkezelőnek átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJés KTJ-azonosítója; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet neve, címe,
tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám); az exportáló ország
neve, ha a hulladékot külföldről hozták be;
h)
a kezelésre átadott hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti ártalmatlanítási művelethez tartozó
azonosító kódja és a Ht. 3. melléklete szerinti hasznosítási művelethez tartozó azonosító kódja,
valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkezelési művelethez tartozó ’E’
azonosító kódja;
i)
az egyes hulladékszállítmányok fuvarokmányainak azonosítója;
j)
a hulladékmozgásokhoz rögzített időpontok.
5.3. Az a kereskedő, akinek a tevékenységével érintett hulladék a birtokába kerül, az 5.1. és az 5.2. pontban
foglaltakon túl a következő adatokat is nyilvántartja:
a)
az átvett hulladék fuvarokmánya.
6. A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti veszélyes hulladék
esetén:
6.1. Általános adatok:
a)
a KAR-ba bejelentett, az ügyfélre és a telephelyre vonatkozó adatok;
b)
a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEÁOR kóddal ellátva;
c)
nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.
6.2. Adatok hulladéktípusonként:
a)
a veszélyes hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja);
b)
a veszélyes hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kódja;
c)
a veszélyes hulladék csomagolási módja;
d)
a veszélyes hulladék fizikai megjelenési formája;
e)
a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzője (H kódja) a Ht. 1. melléklete alapján;
f)
veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálószerre, levegőre, redukáló szerre, más
termékre, továbbá, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakció;
g)
a gyűjtött, a kereskedőnek átadott vagy kereskedőtől átvett, vagy a kezelt veszélyes hulladék
mennyisége közvetlen méréssel megállapítva (ha a veszélyes hulladék tömege közvetlen méréssel
nem állapítható meg, a veszélyes hulladék tömegét anyagmérleg alapján, vagy becsléssel kell
meghatározni);
h)
a kereskedelemre vagy kezelésre átadott veszélyes hulladék mennyisége, valamint az átvevő teljes
neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet
neve, címe, tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám); külföldre
történő szállítás esetén az importáló ország neve;
i)
a veszélyes hulladékot gyűjtőnek, kereskedőnek, hulladékkezelőnek átadó gazdálkodó szervezet
neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, az exportáló ország neve, ha a veszélyes hulladékot külföldről hozták
be;
j)
a kezelésre átadott veszélyes hulladéknak a Ht. 2. melléklete szerinti ártalmatlanítási művelethez
tartozó azonosító kódja és a Ht. 3. melléklete szerinti hasznosítási művelethez tartozó azonosító
kódja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkezelési művelethez tartozó
’E’ azonosító kódja;
k)
az egyes hulladékszállítmányok fuvarokmányának és szállítási lapjának azonosítója;
l)
a hulladékmozgásokhoz rögzített időpontok.
6.3. Az a kereskedő, akinek a tevékenységével érintett veszélyes hulladék a birtokába kerül, a 6.1. és
a 6.2. pontban foglaltakon túl a következő adatokat is nyilvántartja:
a)
az átvett hulladék fuvarokmánya.
7. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet hatálya alá tartozó környezethasználónak (üzemeltetőnek) az alábbi nyilvántartási kötelezettsége van
veszélyes és nem veszélyes hulladék esetén:
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7.1.
7.2.
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Általános adatok:
a)
a hulladéktermelő KÜJ- és KTJ-azonosítója.
Adatok hulladékonként:
7.2.1.
Ha a telephelyről nem veszélyes hulladékot szállítanak el:
a)
a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék
mennyisége (tonna/év);
b)
az adat meghatározásának módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt
mérési vagy számítási módszer.
7.2.2.
Ha a telephelyről veszélyes hulladékot szállítanak el:
a)
az országon belül telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes
hulladék mennyisége (tonna/év);
b)
az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési
vagy számítási módszer;
c)
a telephelyről országon kívülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes
hulladék mennyisége (tonna/év);
d)
az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési
vagy számítási módszer;
e)
a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény neve, címe és a szállítmányt befogadó
tényleges hasznosító vagy ártalmatlanító telephely címe (megjelölve az országkódot).

2. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség keletkezése és megszűnése bejelentésének
teljesítésére vonatkozó adatlap adattartalma (HIR-KÖT lap)
1. Az adatszolgáltatóra vonatkozó adatok:
a)
KÜJ;
b)
KSH statisztikai számjel;
c)
teljes név;
d)
KÜJ-höz kapcsolódó cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám).
2. A telephelyre vonatkozó adatok:
a)
a telephely Környezetvédelmi Területi Jele;
b)
a telephely címe (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám).
3. Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó adatok:
a)
az adatszolgáltatási kötelezettség gyakoriságának megjelölése (éves vagy negyedéves adatszolgáltatási
kötelezettség);
b)
az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének, megszűnésének dátuma, a kötelezettség létrejöttének,
megszűnésének oka;
c)
a kapcsolattartó személy adatai (teljes név, beosztás, elérhetőségek).

3. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlap adattartalma
1. A főlap adattartalma (HIR főlap):
1.1. Adatszolgáltatóra vonatkozó adatok:
a)
KÜJ;
b)
KSH statisztikai számjel;
c)
teljes név;
d)
KÜJ-höz kapcsolódó cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám);
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e)
beszámolási időszak.
1.2. A telephelyre vonatkozó adatok:
a)
KTJ;
b)
teljes név;
c)
típus (a jellemző hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése);
d)
cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám);
e)
a telephelyen foglalkoztatottak létszám szerinti kategorizálása;
f)
a gazdálkodó szervezet felelős vezetőjének neve, beosztása.
1.3. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a)
teljes név;
b)
beosztás;
c)
elérhetőségek.
2. A hulladékképződés bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HIR-ÉV-1):
2.1. A hulladékra vonatkozó adatok:
a)
a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód;
b)
a hulladéktípus megnevezése;
c)
a fizikai megjelenési forma;
d)
legfontosabb veszélyességi jellemzők;
e)
a bejelentési év elején és végén a telephelyen lévő hulladék mennyisége.
2.2. A hulladék képződésére vonatkozó adatok:
2.2.1.
Elsődleges hulladék képződése esetén:
a)
Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere kód;
b)
a képződött elsődleges hulladék mennyisége.
2.2.2.
Másodlagos hulladék képződése esetén:
a)
a hulladékkezelő által végzett kezelés során képződött másodlagos hulladéknak a Ht.
2. melléklete szerinti ártalmatlanítási művelethez tartozó azonosító kódja vagy a Ht.
3. melléklete szerinti hasznosítási művelethez tartozó azonosító kódja.
b)
előkezelési művelet esetén az a) pontban előírt kód helyett a 439/2012. Korm. rendelet
2. melléklete szerinti előkezelési művelethez tartozó ’E’ azonosító kódja;
c)
másodlagos hulladék képződése esetén annak a hulladéknak a hulladékjegyzék szerinti
azonosító kódja és fizikai megjelenési formája, amelynek kezeléséből a hulladék
képződött;
d)
a képződött másodlagos hulladék mennyisége.
2.3. A képződött hulladék átadására vonatkozó adatok:
a)
a kezelési kód;
b)
az országjel;
c)
az átvételt végző KÜJ- és KTJ-azonosítója;
d)
az átvételt végző teljes neve;
e)
az átvételt végző típusa (a jellemző hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése);
f)
a kezelés céljából átadott hulladék mennyisége.
3. A gyűjtés, a kereskedelem, az előkezelés bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HIR-ÉV-2):
3.1. A hulladékra vonatkozó adatok:
a)
a hulladékjegyzék szerinti azonosító;
b)
a hulladéktípus megnevezése;
c)
a fizikai megjelenési forma;
d)
a bejelentési év elején és végén a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége;
e)
a gyűjtött, a kereskedelemre, illetve az előkezelésre átvett hulladék mennyisége.
3.2. A gyűjtött, a kereskedelemre, illetve az előkezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok:
a)
az adott tevékenységre feljogosító határozat száma;
b)
a település KSH statisztikai számjele, ahonnan a hulladék származik;
c)
országjel;
d)
az átadó KÜJ- és KTJ-azonosítója;
e)
az átadó teljes neve;
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f)
a hulladék eredete (milyen típusú az átadó);
g)
az átvett hulladék mennyisége.
3.3. Telephelyen belül végzett előkezelésre vonatkozó adatok:
a)
az előkezelés végzésére feljogosító határozat száma;
b)
a kezelési kód;
c)
az előkezelt hulladék mennyisége;
d)
az előkezelés eredményeként fennmaradt hulladék mennyisége;
e)
a másodlagosan képződött összes hulladék mennyisége.
3.4. Átvett, előkezelt hulladék átadására vonatkozó adatok:
a)
a kezelési kód;
b)
az országjel;
c)
az átvételt végző KÜJ-, illetve KTJ-azonosítója;
d)
az átvételt végző teljes neve;
e)
az átvétel típusa (a jellemző hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése);
f)
a kezelés céljából átadott hulladék mennyisége.
4. A hasznosítással és ártalmatlanítással kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlap adattartalma
(HIR-ÉV-3):
4.1. A hulladékra vonatkozó adatok:
a)
a kezelési kód;
b)
az országjel;
c)
a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód;
d)
a hulladéktípus megnevezése;
e)
fizikai megjelenési forma;
f)
bejelentési év elején a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége;
g)
a kezelt hulladék mennyisége;
h)
annak rögzítése, hogy keletkezett-e másodlagos hulladék;
i)
bejelentési év végén a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége;
j)
a hulladékvége státusz jelölése.
4.2. A kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok:
a)
a tevékenységet engedélyező határozat száma;
b)
a település KSH statisztikai számjele, ahonnan a hulladék származik;
c)
országjel;
d)
az átadó KÜJ-, illetve KTJ-azonosítója;
e)
az átadó teljes neve;
f)
a hulladék eredete szerinti besorolása;
g)
a kezelés céljából átvett hulladék mennyisége.
5. A B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakott hulladék összetételének bejelentésére szolgáló adatlap adattartalma
(HIR-ÉV-4):
5.1. Az adatszolgáltató adatai
a)
KÜJ;
b)
KTJ;
c)
az adatszolgáltatásra vonatkozó év.
5.2. A tárgyévben a telephelyre beszállított települési hulladék mennyisége összesen.
5.3. A tárgyévben a telephelyre beszállított települési hulladék összetétele a nemzeti szabvány alapján
(mennyiségi arány %) az alábbi hulladékfajták szerint:
a)
biológiailag lebomló;
b)
papír;
c)
karton;
d)
kompozit;
e)
textil;
f)
higiéniai hulladék;
g)
műanyag;
h)
nem osztályozott éghető hulladék;
i)
üveg;
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j)
fém;
k)
nem osztályozott éghetetlen hulladék;
l)
veszélyes hulladék;
m)
kis szemcseméretű hulladék.
5.4. A tárgyévben a telephelyen (a hulladéklerakóban) lerakott települési hulladék összetétele (mennyiségi
arány %) az alábbi hulladékfajták szerint:
a)
biológiailag lebomló;
b)
papír;
c)
karton;
d)
kompozit;
e)
textil;
f)
higiéniai hulladék;
g)
műanyag;
h)
nem osztályozott éghető hulladék;
i)
üveg;
j)
fém;
k)
nem osztályozott éghetetlen hulladék;
l)
veszélyes hulladék;
m)
kis szemcseméretű hulladék.
6. Az EPRTR adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentő lap tartalma (HIR-ÉV-EPRTR lap):
6.1. Az adatszolgáltató adatai
a)
KÜJ;
b)
KTJ;
c)
az adatszolgáltatásra vonatkozó év.
6.2. Az elszállított hulladékra vonatkozó adatok:
a)
a hulladék típusa;
b)
az elszállítás iránya (országon belülre, országon kívülre);
c)
a kezelési művelet fajtája (D kódja, R kódja);
d)
az elszállított hulladék mennyisége;
e)
az adat meghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült);
f)
az alkalmazott elemzési, számítási módszer;
g)
a külföldi hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény neve és címe;
h)
a tényleges hasznosítást, ártalmatlanítást végző külföldi telephely címe.
6.3. Adatjavítás esetén az adatjavításra vonatkozó magyarázat megjelölése.

4. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos negyedéves adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlap
adattartalma
1. A főlap adattartalma (HIR-NÉ-főlap):
1.1. Az adatszolgáltatóra vonatkozó adatok:
a)
KÜJ;
b)
KSH statisztikai számjel;
c)
teljes név;
d)
a KÜJ-höz kapcsolódó cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám);
e)
beszámolási időszak.
1.2. A telephelyre vonatkozó adatok:
a)
KTJ;
b)
teljes név;
c)
típus (a jellemző hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése);
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d)
cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám);
e)
a telephelyen foglalkoztatottak létszám szerinti kategorizálása.
1.3. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a)
név;
b)
beosztás;
c)
elérhetőségek.
2. A hulladék gyűjtésének, kereskedelmének, előkezelésének bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma
(HIR-NÉ-2):
2.1. A hulladékra vonatkozó adatok:
a)
a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód;
b)
a hulladéktípus megnevezése;
c)
a fizikai megjelenési forma;
d)
a hulladék legfontosabb veszélyességi jellemzői;
e)
a bejelentési időszak elején és végén a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége.
2.2. A gyűjtött, a kereskedelemre, illetve az előkezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok:
a)
az adott tevékenységre feljogosító határozat száma;
b)
a település KSH statisztikai számjele, ahonnan a hulladék származik;
c)
az országjel;
d)
az átadó KÜJ-, illetve KTJ-azonosítója;
e)
az átadó neve;
f)
a hulladék eredete (milyen típusú az átadó);
g)
átvett hulladék mennyisége.
2.3. A telephelyen végzett előkezelésre vonatkozó adatok:
a)
az előkezelés végzésére feljogosító határozat száma;
b)
a kezelési kód;
c)
az előkezelt hulladék mennyisége;
d)
az előkezelés eredményeként fennmaradt másodlagos hulladék mennyisége;
e)
a másodlagosan képződött összes hulladék mennyisége.
2.4. Az átvett, előkezelt hulladék átadására vonatkozó adatok:
a)
a kezelési kód;
b)
az országjel;
c)
az átvételt végző KÜJ-, illetve KTJ-azonosítója;
d)
az átvételt végző neve;
e)
az átvételt végző típusa (a jellemző hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése);
f)
a kezelés céljából átadott hulladék mennyisége.
3. A hulladék hasznosításának, ártalmatlanításának bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HIR-NÉ-3):
3.1. A hulladékra vonatkozó adatok:
a)
kezelési kód;
b)
országjel;
c)
hulladékjegyzék szerinti azonosító kód;
d)
a hulladéktípus megnevezése;
e)
a fizikai megjelenési forma;
f)
a hulladék legfontosabb veszélyességi jellemzői;
g)
a bejelentési időszak elején a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége;
h)
a kezelt hulladék mennyisége összesen;
i)
annak rögzítése, hogy képződött-e másodlagos hulladék;
j)
bejelentési időszak végén a telephelyen lévő tényleges hulladék mennyisége.
3.2. A kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok
a)
a tevékenységet engedélyező határozat száma;
b)
a település KSH statisztikai számjele, ahonnan a hulladék származik;
c)
az országjel;
d)
az átadó KÜJ-, illetve KTJ-azonosítója;
e)
az átadó neve;
f)
a hulladék eredete szerinti besorolása;
g)
a kezelés céljából átvett hulladék mennyisége.
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A Kormány 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelete
az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 12. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. és
24. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 13. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 22. pontjában,
a 10. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet] 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőit a „Részletes bejelentőlap
a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapon (a továbbiakban:
részletes adatlap), illetve az „Egyszerűsített bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről,
terheléséről” megnevezésű adatlapon (a továbbiakban: egyszerűsített adatlap), valamint az „Éves jelentés
a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű jelentésben (a továbbiakban:
éves jelentés) kell benyújtani az engedélyköteles tevékenység helye szerint illetékes vízvédelmi hatósághoz
(a továbbiakban: bejelentés).
(2) Részletes adatlap benyújtására kötelezett
a) az engedélyköteles tevékenységet megkezdeni szándékozó, a 13. § (1) bekezdés szerinti engedély vagy előzetes
szakhatósági állásfoglalás iránt kérelmet benyújtó, amennyiben
aa) tevékenysége a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozik, vagy az alapján környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati
engedély köteles;
ab) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK
és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet I. Mellékletében meghatározott, az ott megadott kapacitásküszöböt meghaladó tevékenysége során
a rendelet II. Mellékletében meghatározott szennyező anyagot a vonatkozó küszöbértéket meghaladóan a felszín
alatti vízbe, illetve földtani közegbe bocsát;
ac) állattartás esetében az állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló rendelet alapján nagy
létszámú állattartó telepnek minősül, és nem rendelkezik a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméről szóló kormányrendeletnek megfelelő trágyatárolóval;
b) aki a 13. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontja szerint a felszín alatti vízbe, illetve a földtani közegbe történő
közvetlen bevezetéssel járó tevékenységet végez;
c) aki tevékenysége során szennyező anyagot helyez el
ca) évi 100 tonna felett, amelynél a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határérték 1 mg/l vagy azon
felüli, vagy
cb) évi 1 tonna felett, amelynél a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határérték 1 mg/l alatti;
d) akit a felszín alatti vizek védelme érdekében jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság kötelez.
(3) Egyszerűsített adatlap benyújtására kötelezett
a) az engedélyköteles tevékenységet megkezdeni szándékozó, a 13. § (1) bekezdés szerinti engedély vagy előzetes
szakhatósági állásfoglalás iránt kérelmet benyújtó, amennyiben nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá;
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b) akit a felszín alatti vizek védelme érdekében jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság arra
kötelez.
(4) Éves jelentést a (2) és (3) bekezdés szerinti azon kötelezettnek kell benyújtani, akit a felszín alatti vizek védelme
érdekében jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság – az egyszerűsített-adatlap, illetve a részletesadatlap adatainak értékelése alapján – erre kötelez.
(5) Éves jelentést kell benyújtani az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról,
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti azon környezethasználónak is, aki a rendelet I. Mellékletében meghatározott,
az ott megadott kapacitásküszöböt meghaladó tevékenysége során a rendelet II. Mellékletében meghatározott
szennyező anyagot a vonatkozó küszöbértéket meghaladóan a felszín alatti vízbe, illetve földtani közegbe bocsát.
(6) Az egyszerűsített-adatlapot, illetve a részletes-adatlapot a benyújtás időpontjában érvényes adatok közlésével
kell benyújtani:
a) a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezett esetében az engedély iránti kérelem
benyújtását megelőzően,
b) a (2) bekezdés b), c) és d) pontja, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti kötelezett esetében a határozatban
megjelölt határidőre.
(7) Az éves jelentést a tárgyévre vonatkozóan, a tárgyévet követő év március 31-éig kell benyújtani.
(8) A tárgyévben a részletes adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az anyagforgalomban
bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben – be kell jelenteni az illetékes
vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével, illetve
éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként.”
(2) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A FAVI adatai)
„c) a hatósági intézkedésekből, valamint más jogszabályok előírásainak megfelelően a vízgazdálkodásért felelős
miniszter által vezetett minisztérium, valamint a környezetvédelemért felelős minisztérium és szerveik tevékenysége
során keletkező adatokból,”
(származnak.)
(3) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A FAVI működtetésében és használatában érintett szervezetek a FAVI-t érintő feladatokkal kapcsolatban
legalább évente egyeztetést tartanak.”
(4) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 35/A–35/D. §-al egészül ki:
„35/A. § Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell megküldeni a felszín alatti víz és a földtani közeg
környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti
adattartalommal.
35/B. § (1) Az adatszolgáltatónak gondoskodnia kell a dokumentumok, illetve az adatokat előállító és továbbító
eljárások megfelelő archiválásáról.
(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli
szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való
egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős.
35/C. § (1) Az adatszolgáltatás megfelelőségét az OKIR részét képező beépített automatikus ellenőrzési rendszer,
valamint a vízvédelmi, illetve a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi.
(2) Ha az OKIR automatikus ellenőrzési rendszere az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adatlapokat
az adatszolgáltatás kitöltésére vonatkozó követelmények alapján tartalmilag feldolgozhatónak ítéli,
az adatszolgáltatást határidőre befogadottnak kell tekinteni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési rendszer az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adat tartalmának
ellenőrzése során hibát tár fel, erről az adatszolgáltató részére elektronikus értesítést küld.
35/D. § (1) A hatóság az adatszolgáltatásokat feldolgozza és ellenőrzi. A 16. § (4) bekezdés szerinti
éves adatszolgáltatásokat minden év legkésőbb július 31-ig ellenőrzi. Ha a hatóság az ellenőrzés során
az adatszolgáltatásra kötelezett által megküldött adatszolgáltatást megfelelőnek találja, az adatszolgáltatást
teljesítettnek tekinti.
(2) Ha a hatóság az ellenőrzés során hibát tár fel, az ügyfelet erről haladéktalanul értesíti.
(3) A vízvédelmi, illetve környezetvédelmi hatóság az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésének
elmulasztása vagy meg nem felelő teljesítése esetén kötelezi az adatszolgáltatót az előírás betartására.
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(4) A (3) bekezdés szerint előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a (3) bekezdés
szerinti kötelezett a 36. § (1) bekezdés c) pontja szerint bírságot köteles fizetni.”
(5) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A 16. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja szerinti esetekben, amennyiben az engedélykérelem
benyújtására 2014. november 15. és 2015. március 1. között kerül sor, az adatszolgáltatás beadásának határideje
2015. március 31.”
2. §

(1) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés f ) pontjában a „21. § (9) bekezdés” szövegrész helyébe
a „21. § (10) bekezdés” szöveg, a 34. § (3) bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer”
szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR)” szöveg, a 37. §
(1) bekezdésében a „18. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „35/D. § (3) bekezdése” szöveg lép.
(2) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §		
Hatályát veszti a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 17. és 18. §-a, valamint a 34. § (6) bekezdés a) pontja.

2. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
módosítása
4. §

(1) A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Új létesítmények esetén a kibocsátó a próbaüzem lezárásáig akkreditált laboratórium által végzett
– a próbaüzem elindítását követően minimum négy alkalommal azonos időközönként vett – mérési eredményekkel
köteles igazolni, hogy az engedélyben előírt határértéket, illetve küszöbértéket tartósan és folyamatosan betartja.”
(2) A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felszíni vízbe történő közvetlen bevezetés esetén a 27. § (2) bekezdés szerinti kibocsátó a bebocsátási
pont alatt és felett, illetve amennyiben a hatóság keveredési zónát jelölt ki, a keveredési zóna határai felett és
alatt állandó kibocsátóknál évente legalább kétszer, időszakos üzemeknél legalább egyszer köteles a befogadó
vízszennyezettségének ellenőrzésére. Az ellenőrzés rendjét és szabályait a vízvédelmi hatóság a kibocsátási
engedélyben határozza meg.”
(3) A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önellenőrzésre kötelezett kibocsátónak az önellenőrzési tervet első alkalommal a kibocsátási engedély
hatálybalépését követő 60 napon belül kell benyújtani, melyet legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Az önellenőrzési
tervet szakértő is elkészítheti, és a vízvédelmi hatóság hagyja jóvá. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati
időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30-áig be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak, mely bejelentés
nem minősül az önellenőrzési terv módosításának. Az önellenőrzési tervben rögzített ellenőrzések száma
– az időszakos üzemek kivételével – egy naptári évben 2 alkalomnál kevesebb nem lehet.
(3) Az önellenőrzésre kötelezett az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét – azok tartalmától
függetlenül – az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő húsz napon belül:
a) közcsatornába bocsátott szennyvíz vizsgálata esetén a szolgáltatónak és elektronikus úton a vízvédelmi
hatóságnak,
b) közös üzemi (ipari) csatornába bocsátás esetén a közös üzemi tisztító üzemeltetőjének és elektronikus úton
a vízvédelmi hatóságnak,
c) közvetlen felszíni vízbe vezetés esetén a befogadó vizsgálati eredményeivel együtt elektronikus úton a vízvédelmi
hatóságnak
köteles megküldeni.”
(4) A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat és jelentést a kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig elektronikus
úton megküldi az illetékes vízvédelmi hatóságnak, amelyekről a vízvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.”
(5) A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a közcsatornába bocsátás előtti szennyvízelvezető létesítményt, illetve a szennyvíz-előtisztító berendezést
több kibocsátó közösen használja, a bírságot a csatlakozó szennyvízhálózat és közös bekötés esetében az átadási
ponthoz tartozó házi szennyvízhálózat, illetőleg csatlakozó víziközmű-hálózat működtetője köteles megfizetni.”
(6) A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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5. §		
A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdésében a „felszíni vizek megfigyelésének és
állapotértékelésének egyes szabályairól” szövegrész helyébe a „használt és szennyvizek kibocsátásának
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról”, a 3. számú melléklet B) pont nyitó szövegrészében az „egységes
környezethasználati” szövegrész helyébe az „egységes környezethasználati, 25. § szerinti” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 36. és 37. pontja.

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében a „Minisztérium hivatalos lapjában közzétett nyomtatványon vagy
számítógépes adathordozón” szövegrész helyébe a „környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint” szöveg lép.

4. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 78/2007. (IV. 24.)
Korm. rendelet] 1. § e), f ) és g) pontjának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„e) környezetvédelmi objektum: olyan terület, helyhez kötött létesítmény, tárgy, építmény, engedély-, bejelentés-,
vagy nyilvántartásba vétel-köteles tevékenység végzésének helye, amellyel összefüggésben az Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszerhez (a továbbiakban: OKIR) kapcsolódóan az e rendeletben felsorolt
szervek környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárást folytatnak le, vagy amellyel kapcsolatban az ügyfél
környezetvédelmi adatszolgáltatást teljesít;
f ) Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: KAR): az OKIR részét képező szakrendszer-modulok
által közösen használt alapadatok regisztrációs rendszere, amely az e rendelet 1. mellékletében meghatározott
adatokat, továbbá az OKIR-ral kapcsolatos környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges
meghatalmazásokat tartalmazza;
g) KAR adatszolgáltatás: az alapadatoknak a környezeti alapnyilvántartás részére történő bejelentése egyedi
környezetvédelmi azonosító adatok létrehozása, azok módosítása, valamint a meghatalmazott regisztrációja
céljából;”
(2) A 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat az ügyfél környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás,
továbbá az OKIR-ral kapcsolatos környezetvédelmi adatszolgáltatás során való azonosítására szolgál.
(2) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adatot a hatóság – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – elektronikus
úton benyújtott kérelemre hozza létre. Egyedi környezetvédelmi azonosító adat hiányában környezetvédelmi
közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem nem nyújtható be, továbbá környezetvédelmi
adatszolgáltatás nem teljesíthető.
(3) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adatot hivatalból kell létrehozni, ha a (4) bekezdésben meghatározott
hatóság egyedi környezetvédelmi azonosító adattal nem rendelkező ügyféllel szemben hivatalból folytat eljárást.
Ebben az esetben az adatot létrehozó szerv az ügyfelet – ha az adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre –
adatszolgáltatásra kötelezi.
(4) A környezeti alapnyilvántartásba a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban:
felügyelőség), a vízvédelmi hatóság, valamint ezek országos illetékességű szervei jegyezhetnek be egyedi
környezetvédelmi azonosító adatokat.
(5) A KAR adatait a Központi Statisztikai Hivatal külön jogszabály alapján statisztikai célra, egyedi azonosításra
alkalmas módon, elektronikusan, térítésmentesen átveheti és kezelheti.”
(3) A 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása a felügyelőség, vagy a vízvédelmi hatóság országos
illetékességű szervének elsőfokú hatáskörébe tartozó eljáráshoz szükséges, az azonosítókat e szerv hozza létre.”

24090

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 172. szám

(4) A 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Azonosító adat hivatalból történő létrehozása esetén a KÜJ-t az a szerv hozza létre, amelyik a környezetvédelmi
vagy vízvédelmi hatósági eljárást folytatja. KTJ esetén az eljárást folytató szerv az objektum(ok) jellemző pontja
szerint illetékes felügyelőségnél vagy vízvédelmi hatóságnál kezdeményezi az azonosító létrehozását.”
(5) A 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A KAR adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus űrlapok adattartalmát e rendelet 1. melléklete határozza
meg.
(2) Az ügyfél az adatszolgáltatását meghatalmazott útján kizárólag az 1. melléklet szerinti formai és tartalmi
követelményeknek megfelelően benyújtott meghatalmazással teljesítheti.”
(6) A 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 3 nap.”
(7) A 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azok az ügyfelek, akik e rendeletnek az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: OKIR kr.) megállapított elektronikus ügyintézési szabályainak hatálybalépését megelőzően
szereztek egyedi környezetvédelmi azonosító adatot, hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelmet azt követően
nyújthatnak be, illetve adatszolgáltatást abban az esetben teljesíthetnek, ha a 6. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást elektronikus úton benyújtották.”
(8) A 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
9. §

(1) A 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében az „értesítést” szövegrész helyébe a „döntést” szöveg lép.
(2) A 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 12. §-ában az „a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium
honlapján közzéteszi” szövegrész helyébe az „az OKIR publikus felületén közzé kell tenni” szöveg lép.

10. §

(1) Hatályát veszti a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
a)
1. § j) és k) pontja,
b)
3. § (3) bekezdése,
c)
7. §-a.
(2) Hatályát veszti a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdés a) pontjában a „vízvédelmi ügyekben”,
b)
3. § (1) bekezdés b) pontjában a „vízvédelmi ügyekben”,
c)
10. § (1) bekezdésében az „a 8. § (1) bekezdésében meghatározott módon”
szövegrész.
(3) Hatályát veszti a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. melléklete.

5. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
11. §

(1) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet]
31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben
bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűntetését is – a változás bekövetkezésétől számított
30 napon belül bejelenti a felügyelőség részére.”
(2) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli
szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való
egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig
meg kell őrizni.
(3) Az adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező források üzemeltetőinek 31. § (2) bekezdése alapján tett
jelentésében megadott levegőterhelési adatok interneten keresztül történő elérhetőségét az Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felülete biztosítja.
(4) A (3) bekezdés szerinti levegőterhelési adatok a légszennyező források naptári évre vonatkozó légszennyező
anyag kibocsátását tartalmazzák környezetvédelmi objektumonként, illetve területi bontásban megadva. Az adott
naptári évre vonatkozó levegőterhelési adatokat legkésőbb a naptári évet követő év október 30-ig közzé kell tenni.”
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(3) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése
a következő f ) ponttal egészül ki:
[A kérelmező a 2. § (2) bekezdése szerint előterjesztett kérelméhez a következőket mellékeli:]
„f ) a saját nevében eljáró kereskedő esetén a magyarországi telephelyre kiadott KTJ-azonosítóját.”
(2) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tárgya a Ht. 2. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási
műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a Ht. 3. melléklete szerinti
R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet, akkor a kérelemben az adott
előkészítő művelet mellett az ahhoz tartozó megfelelő ’E’ azonosító kódot is fel kell tüntetni. Az ártalmatlanítást és
a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek nem kimerítő listáját a 2. melléklet tartalmazza.”
(3) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett
az alábbiakat tartalmazza:)
„i) a Ht. 2. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy
D14 előkészítő művelet, vagy a Ht. 3. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző
R12 előkészítő művelet esetén az adott előkészítő művelethez tartozó e rendelet szerinti 2. mellékletben
meghatározott megfelelő ’E’ azonosító kódot.”
(4) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a 7. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

7. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 444/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet] 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A gyártó, a forgalmazó, a bontó a hulladékká vált gépjárműről a telephelyén naprakészen nyilvántartást
vezet, ha a hulladékká vált gépjárművet a telephelyén átveszi.
(2) A bontó az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrészről naprakészen nyilvántartást vezet.
(3) A használt gépjármű alkatrészekre vonatkozó nyilvántartás legalább a következőket tartalmazza:
a) a gépjárműről kiállított bontási átvételi igazolás száma, amelyből az újrahasználatra előkészített használt
gépjármű alkatrész származik,
b) az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrész közúti közlekedési alkalmasságának, alkalmazásának
megfelelősége,
c) az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrész mennyisége, valamint
d) az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrész eladásának dátuma.
(4) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti
adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes
nyomon követhetőségét biztosítsa.”
(2) A 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Ha a gyártó az e rendelet szerinti gyártói kötelezettségét közvetítő szervezetre nem ruházta át,
a gyártó a gépjárművek, a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő
átadásáról a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvetlenül az OKTF részére a tárgyévet követő év
március 1. napjáig szolgáltat adatot.
(2) Ha a gyártó az e rendelet szerinti gyártói kötelezettségét közvetítő szervezetre átruházta, a gépjárművek,
a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő átadásáról a tárgyévet követő év
március 1. napjáig közvetlenül az OKTF részére a közvetítő szervezet szolgáltat adatot.
(3) A bontó a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő átadásáról
a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvetlenül
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(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

a) a gyártónak szolgáltat adatot, ha a gyártó a gyártói kötelezettségét közvetítő szervezetre nem ruházta át;
b) a közvetítő szervezetnek szolgáltat adatot, ha a gyártó a gyártói kötelezettségét közvetítő szervezetre átruházta,
és a bontó – mint az átvevő- és kezelőhálózat tagja – a közvetítő szervezettel szerződést kötött.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a bontó a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további
kezelésre történő átadásáról a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvetlenül az OKTF részére
a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.
(5) Az adatszolgáltatásban a telephelyek adatait összesítve kell megadni.
(6) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó
számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint saját nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési
adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.”
A 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 12/B. §-sal egészül ki:
„12/B. § Az adatszolgáltatás az OKTF részére a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesíthető.”
A 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, az Európai Bizottság felé történő háromévenkénti
jelentéstételről – a 2001/753/EK bizottsági határozatnak megfelelően – a környezetvédelemért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.”
A 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
A 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
A 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

14. §		
Hatályát veszti a 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a.

8. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
15. §

(1) Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) A gyártó a (2) bekezdés szerinti adattartalommal az OKTF-nél kérelmezi a nyilvántartásba vételét.
A nyilvántartásba vételt legkésőbb az elem vagy az akkumulátor forgalomba hozatalának megkezdéséig kell
kérelmezni.
(2) A gyártó nyilvántartásba vétel iránti kérelmének a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a gyártó neve, Környezetvédelmi Ügyfél Jele (a továbbiakban: KÜJ-azonosító), KSH statisztikai számjele (ennek
hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma);
b) a gyártó székhelye (postai irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám, elektronikus postafiók cím);
c) a kapcsolattartó vagy magyarországi meghatalmazott képviselő neve, pontos címe;
d) a gyártó által Magyarországon képviselt, forgalmazott márkanevek (amennyiben vannak ilyenek);
e) a gyártó által forgalmazott elem, akkumulátor típusa (hordozható, ipari, gépjármű);
f ) a gyártói kötelezettség teljesítésének módja: egyéni, átvállalóra átruházással, termékdíjátalány-fizetés, az OHÜ-n
keresztül történő kollektív vagy közvetítő szervezeten keresztül történő teljesítés útján;
g) a gyártó által kialakított speciális gyűjtőhelyek listája és helyszíne, valamint
h) a nyilvántartásba vételi kérelem keltezése, és a gyártó nyilatkozata a megadott adatok valódiságáról.
(3) Ha a gyártó az átvételi, a gyűjtési és a kezelési kötelezettségének teljesítését átvállalóra vagy közvetítő
szervezetre átruházza, a gyártó a nyilvántartásba vételét úgy kérelmezi, hogy az átvállalóval vagy a közvetítő
szervezettel kötött megállapodást a (2) bekezdés szerinti adatokhoz csatolja.”
(2) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem és bejelentés módjára a 15. § (5) bekezdésében meghatározott
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
(3) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közvetítő szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelmének a következő adatokat és dokumentumokat kell
tartalmaznia:
a) a gyártó és a közvetítő szervezet KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele;
b) a kötelezettség teljesítésének módja;
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c) az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerződési feltételeket is;
d) a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók és forgalmazók listája;
e) igazolás a (3) bekezdésben foglaltakról, valamint
f ) a közvetítő szervezet által kialakított speciális gyűjtőhelyek listája és helyszíne.”
(4) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a és 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„14. § (1) A gyártó a 4. melléklet 1. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(2) Az átvállaló a 4. melléklet 2. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(3) A közvetítő szervezet a 4. melléklet 3. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(4) Az OHÜ a 4. melléklet 4. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(5) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti
adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes
nyomon követhetőségét biztosítsa.
15. § (1) A gyártó, az átvállaló és a közvetítő szervezet a 14. § alapján általa nyilvántartott adatokról a tárgyévet
követő év február 20-ig az OKTF részére adatot szolgáltat.
(2) Az OHÜ a 14. § (4) bekezdése alapján nyilvántartott adatokról a tárgyévet követő év május 20-ig szolgáltat adatot
az OKTF részére.
(3) Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az OHÜ-n keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget
az átvételre, gyűjtésre, kezelésre vonatkozó kötelezettségének,
a) a 4. melléklet 1.1. pontjában, valamint az 1.2. pont a)–d) és h) alpontjában foglaltakról – a 4. melléklet 5. pontja
szerinti bontásban – a gyártó,
b) a 4. melléklet 1.2. pont e)–f ) alpontjaiban foglaltakról az OHÜ
szolgáltat adatot az OKTF részére.
(4) Az átvállaló és a közvetítő szervezet az adatszolgáltatásához mellékeli, hogy mely gyártókkal,
forgalmazókkal, illetve egyéb gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást az elem- és
akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére, kezelésére.
(5) Az adatszolgáltatás az OKTF részére a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”
(5) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § A 4. melléklet 1. pont 1.2. alpontjának a)–d) pontja esetében a gyártónak a tárgyév szerinti bontásban kell
adatot szolgáltatnia a 2013. és a 2014. évben forgalmazott hordozható elem és akkumulátor mennyiségéről.”
(6) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
16. §

(1) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „9. § szerinti átvevőre (a továbbiakban:
átvevő)” szövegrész helyébe a „9. § szerinti átvállalóra (a továbbiakban: átvállaló)” szöveg, a 9. § (2) bekezdésében,
a 10. § (1) bekezdésében, a 9. alcímében, a 18. § (5) bekezdésében, valamint a 23. § (2) bekezdésében az „átvevő”
szövegrész helyébe az „átvállaló” szöveg lép.
(2) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében az „Átvevő” szövegrész helyébe az „Átvállaló” szöveg lép.
(3) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 29. §
(2) bekezdésében az „átvevőre” szövegrész helyébe az „átvállalóra” szöveg lép.
(4) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében az „átvevővel” szövegrész helyébe az „átvállalóval”
szöveg lép.
(5) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az „adatait feldolgozza” szövegrész helyébe az „adatait
feldolgozza, és honlapján közzéteszi” szöveg lép.
(6) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében az „átvevőt” szövegrész helyébe az „átvállalót” szöveg
lép.
(7) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés a) pontjában a „ha a nyilvántartási” szövegrész helyébe a „ha
a nyilvántartásba vételi, valamint nyilvántartási” szöveg lép.
(8) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdés a) pontjában az „a), e) és f ) alpontja” szövegrész helyébe
az „a) és f ) alpontja” szöveg lép.
(9) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdésében a „működő gyártóra” szövegrész helyébe a „működő,
nyilvántartásba vett gyártóra” szöveg lép.
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17. §		
Hatályát veszti a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
2. § 16. pontja;
b)
12. § (5) és (8) bekezdése, valamint a (6) bekezdés második mondata;
c)
16. § (2) bekezdése;
d)
3. melléklete.

9. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet módosítása
18. §

(1) A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján
hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. §
(3) bekezdése szerinti bejelentést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(a továbbiakban: OKTF) részére az 1. melléklet szerinti adatok megküldésével teljesíti.
(2) A bejelentés alapján az OKTF a kötelezettet nyilvántartásba veszi és a kötelezettekről nyilvántartást vezet.
(3) A kötelezett a bejelentést követően az 1. mellékletben meghatározott adatokban vagy körülményekben
bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül az OKTF-nek – a változás tényét
igazoló dokumentum csatolásával egyidejűleg – bejelenti.
(4) Az OKTF a kötelezettet törli a nyilvántartásból, ha a bejelentés feltételei már nem állnak fenn.
(5) A nyilvántartásba vételi, az adatmódosítási és a törlés iránti bejelentést a környezet védelmének általános
szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint kell benyújtani.”
(2) A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti adatok megküldésével
– a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai
szerint – teljesíti.”
(3) A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal és az azt megelőző 3. alcímmel egészül ki:

„3. A nyilvántartásra vonatkozó szabályok
3/A. § (1) A Ht. 68. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartást a (2)–(6) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével kell vezetni.
(2) A nyilvántartást úgy kell kialakítani és vezetni, hogy az a hulladéklerakási járulék alapjának, összegének
megállapítására és ellenőrzésére alkalmas legyen.
(3) A nyilvántartást lehetőség szerint elektronikus formában kell vezetni. Ha elektronikus nyilvántartás vezetésére
nincs lehetőség, a nyilvántartásnak a számviteli bizonylati rend szerint vezetett bizonylatokon kell alapulnia.
(4) A nyilvántartásban egyértelműen jelölni kell a hulladéklerakási járulékkal érintett, a Ht. 5. melléklet 2. pontja
szerinti táblázat 1–6. alpontjában meghatározott hulladékfajtát, -jelleget és -típust.
(5) A hulladéklerakóba be- és kilépő gépjárművek mérlegelését követően a mért adatoknak automatikusan meg
kell jelenniük a nyilvántartásban. Ha az adatokat a mérlegelést követően módosítják, akkor a módosítás tényét
a nyilvántartásban rögzíteni kell.
(6) A hatósági ellenőrzés során
a) a járulékfizetésre kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás alapjául szolgáló teljes
nyilvántartási dokumentációt,
b) a hulladék szállítója a fuvarokmányt és veszélyes hulladék szállítása esetén a szállítási lapot, valamit
c) az elektronikus megfigyelő rendszer által készített képfelvételeket
az OKTF képviselőjének átadja, megtekinthetővé teszi.”
(4) A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(5) A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

10. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet] 15. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
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„(1) A gyártó a 6. melléklet szerinti adattartalommal az OKTF-nél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, és az adataiban
bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkezését követő 15 napon belül – az OKTF-nek az adatváltozás
tényét igazoló dokumentum egyidejű csatolásával bejelenti. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legkésőbb
az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig kell benyújtani. A nyilvántartásba
vétel iránti kérelem és bejelentés módjára a 18/C. §-ban meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
(2) A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 9. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A gyártó, a közvetítő szervezet, az OHÜ és az átvállaló nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettsége”
(3) A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A gyártó a 7. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév február 20. napjáig
az OKTF részére adatot szolgáltat.
(2) Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az OHÜ-n keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget
a gyűjtési, kezelési kötelezettségének, kizárólag a 7. melléklet 1. pontjában, valamint a 2. pont a)–c) és
h) alpontjában foglaltakról kell adatot szolgáltatnia.”
(4) A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A közvetítő szervezet a 8. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.
(2) A közvetítő szervezet a vele szerződésben álló gyártók összesített adatairól a tárgyév február 20. napjáig
az OKTF részére a 8. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal adatot szolgáltat.
(3) A közvetítő szervezet a (2) bekezdésben foglaltakon túl az OKTF részére a tárgyév február 20. napjáig
a következőkről szolgáltat adatot:
a) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus
berendezés tömegéről (kilogrammban);
b) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján átvett és gyűjtött hulladék tömegéről
(kilogrammban);
c) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött
megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre.”
(5) A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet a következő 18/A–18/C. §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) Az OHÜ a 8. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév
május 20. napjáig az OKTF részére adatot szolgáltat.
(2) Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az OHÜ-n keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget
a gyűjtési, kezelési kötelezettségének, az OKTF részére a 7. melléklet 2. pont d)–g) alpontjában foglaltakról az OHÜ
szolgáltat adatot tárgyév május 20. napjáig.
18/B. § (1) Az átvállaló a 8. melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és arról a tárgyév
február 20. napjáig az OKTF részére adatot szolgáltat.
(2) Az átvállaló az (1) bekezdésben foglaltakon túl az OKTF részére a tárgyév február 20. napjáig a következőkről
szolgáltat adatot:
a) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus
berendezés tömegéről (kilogrammban);
b) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött
megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre.
18/C. § (1) A nyilvántartást valamennyi kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak
alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések
során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
(2) Az adatszolgáltatás a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási
kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”
(6) A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(7) A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 7. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(8) A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 8. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
20. §		
Hatályát veszti a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése és 16. § (7) bekezdése.
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11. Záró rendelkezések
21. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. december 15-én lép hatályba.
(2) E rendelet 1–7. §-a és 11–20. §-a 2015. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklet „I. Törzsadatok” listája a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. A 16. § (1) bekezdés szerinti részletes vagy egyszerűsített adatlap 35/C. § (2) bekezdés szerinti benyújtását és
befogadását igazoló, az adatszolgáltató részére elektronikus úton megküldött visszaigazolás.”

2. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklet B) 1. pont 1.6. alpont b) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A kibocsátás szabályozására vonatkozó, a kibocsátó kérelmét, javaslatát tartalmazó adatok
b) a szennyvízkibocsátás ellenőrzésére vonatkozó adatok]
„– mintavételi helyek (önellenőrzési és hatósági mintavétel a nyers szennyvíz és a kibocsátott szennyvíz
ellenőrzésére),
= keletkezési helyre előírt technológiai határérték ellenőrzési helye,
= elkeveredés előtti helyre előírt technológiai határérték ellenőrzési helye,
= közcsatornába vagy közös üzemi csatornába vezetésre előírt határérték ellenőrzési helye,
= felszíni víz befogadóba való közvetlen bevezetésre előírt kibocsátási határérték ellenőrzési helye,
– önellenőrzést végző akkreditált laboratórium megnevezése.”

3. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelethez

A KAR adatszolgáltatás adattartalma
1. A környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentésére és változására szolgáló borítólap (KAR
borítólap)
1.1. Címzett szervezet
1.1.1.
Címzett
1.2. Adatszolgáltató adatai
1.2.1.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
1.2.2.
Központi Statisztikai Hivatal statisztikai számjel
1.2.3.
Név
1.3. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok
1.3.1.
Adatszolgáltatáshoz csatolt lapok száma
1.3.2.
Az adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma
1.3.3.
Az adatszolgáltatásért felelős személy neve
1.3.4.
Beosztása
1.3.5.
Telefon
1.3.6.
Fax szám
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1.3.7.
E-mail
1.3.8.
Kitöltés dátuma (év/hó/nap)
2. A Környezetvédelmi Ügyfél Jel nyilvántartásához és változások bejelentésére szolgáló adatlap (KÜJ-A lap)
2.1. Ügyfél azonosító
2.1.1.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
2.1.2.
Természetes személy
2.2. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén
2.2.1.
KSH statisztikai számjel
2.2.2.
Rövid név
2.2.3.
Teljes név
2.3. Természetes személy esetén
2.3.1.
Viselt név (családi név, első utónév és további utónevek)
2.3.2.
Születési név (családi név, első utónév és további utónevek)
2.3.3.
Születési országjel
2.3.4.
Születési település
2.3.5.
Születési dátum (év/hó/nap)
2.3.6.
Anyja neve (családi, név, első utónév és további utónevek)
2.3.7.
E-mail cím
3. A Környezetvédelmi Ügyfél Jel nyilvántartásához és változások bejelentésére szolgáló adatlap (folytatás)(KÜJ-B lap)
3.1. Ügyfél azonosító
3.1.1.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
3.2. Ügyfél címe
3.2.1.
Ügyfél székhelyének címe
3.2.2.
Országjel
3.2.3.
Cím
3.2.3.1.
Település KSH kód
3.2.3.2.
Irányítószám
3.2.3.3.
Település neve
3.2.3.4.
Közterület
3.2.3.5.
Házszám
3.3.1.
Ügyfél értesítési címe
3.3.2.
Országjel
3.3.3.
Cím
3.3.3.1.
Település KSH kód
3.3.3.2.
Irányítószám
3.3.3.3.
Település neve
3.3.3.4.
Közterület
3.3.3.5.
Házszám
4. Jogelőd ügyfelek azonosítására szolgáló pótlap (JOGE pótlap)
4.1. Ügyfél azonosító
4.1.1.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
4.2. Jogelőd ügyfelek azonosítói
4.2.1.
Változáskód
4.2.2.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
4.2.3.
KSH statisztikai számjel
4.2.4.
Ügyfél neve
4.2.5.
Országjel
4.2.6.
Település KSH kód
4.2.7
Ügyfél címe
4.2.7.1.
Irányítószám
4.2.7.2.
Település neve
4.2.7.3.
Közterület
4.2.7.4.
Házszám
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5. A Környezetvédelmi Területi Jel nyilvántartásához és a változások bejelentésére szolgáló adatlap (KTJ lap)
5.1. Azonosító adatok
5.1.1.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
5.1.2.
KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
5.2. Környezetvédelmi objektum adatai
5.2.1.
Környezetvédelmi Területi Jel típusa
5.2.2.
Telephely / Objektum megnevezése
5.2.3.
Telephely KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
5.2.4.
Település KSH kódja
5.2.5.
Telephely címe
5.2.5.1.
Irányítószám
5.2.5.2.
Település neve
5.2.5.3.
Közterület
5.2.5.4.
Házszám
5.2.6.
Első helyrajzi szám
5.2.7.
EOV koordináták (X, Y)
6. Helyrajzi számok bejelentésére szolgáló pótlap (HRSZ pótlap)
6.1. Ügyfél azonosító
6.1.1.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
6.2. Objektum azonosítás
6.2.1.
KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
6.3. Környezetvédelmi objektum helyrajzi számai
6.3.1.
Helyrajzi szám
6.3.2.
Település (KSH kód, megnevezés)
7. Az objektum geometriai azonosítására szolgáló adatlap (POLI lap)
7.1. Ügyfél azonosító
7.1.1.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
7.2. Objektum azonosítás
7.2.1.
KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
7.3. Geometriai adatok
7.3.1.
Poligon sorszám
7.3.2.
EOV koordináták (X, Y)
8. A meghatalmazásra szolgáló adatlap (MEGH lap)
8.1. Az adatszolgáltató adatai
8.1.1.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
8.1.2.
KSH statisztikai számjel
8.1.3.
Név
8.1.4.
Országjel
8.1.5.
Adatszolgáltató címe
8.1.5.1.
Irányítószám
8.1.5.2.
Település neve
8.1.5.3.
Közterület
8.1.5.4.
Házszám
8.2. A meghatalmazott adatai
8.2.1.
Viselt név (családi név, első utónév és további utónevek)
8.2.2.
Születési név (családi név, első utónév és további utónevek)
8.2.3.
Születési országjel
8.2.4.
Születési hely
8.2.5.
Születési dátum (év/hónap/nap)
8.2.6.
Anyja neve (családi, név, első utónév és további utónév)
8.2.7.
Meghatalmazott címe
8.2.7.1.
Országjel
8.2.7.2.
Irányítószám
8.2.7.3.
Település neve
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8.2.7.4.
Közterület
8.2.7.5.
Házszám
8.2.8.
E-mail cím
8.2.9.
Nyilatkozat
8.2.10. Kiállítás dátuma (év/hó/nap)
8.2.11. A meghatalmazást elfogadom
9. A meghatalmazás visszavonására szolgáló adatlap (MVV lap)
9.1. Az adatszolgáltató adatai
9.1.1.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
9.1.2.
KSH statisztikai számjel
9.1.3.
Adatszolgáltató név
9.1.4.
Országjel
9.1.5.
Adatszolgáltató címe
9.1.5.1.
Irányítószám
9.1.5.2
Település neve
9.1.5.3.
Közterület
9.1.5.4.
Házszám
9.2. A meghatalmazott adatai
9.2.1.
Viselt név (családi név, első utónév és további utónevek)
9.2.2.
Születési név (családi név, első utónév és további utónevek)
9.2.3.
Születési országjel
9.2.4.
Születési hely
9.2.5.
Születési dátum (év/hó/nap)
9.2.6.
Anyja neve (családi, név, első utónév és további utónevek)
9.2.7.
Meghatalmazott címe (ország, irányítószám, település neve, közterület, házszám)
9.2.7.1.
Országjel
9.2.7.2.
Irányítószám
9.2.7.3.
Település neve
9.2.7.4.
Közterület
9.2.7.5.
Házszám
9.2.8.
E-mail cím
9.2.9.
Nyilatkozat
9.2.10. Kiállítás dátuma (év/hó/nap)”

4. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalma (LAL lap)
1. Az adatszolgáltató adatai
1.1. KÜJ
1.2. KSH statisztikai számjel
1.3. Rövid név
1.4. Teljes név
1.5. Település neve
1.6. Cím
1.7. Adatszolgáltatásért felelős személy neve, elérhetőségei
2. Telephely adatai
2.1. KTJ
2.2. Megnevezés
2.3. Település neve
2.4. Cím
2.5. Egy konkrét helyrajzi szám
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.6. Összterület (m2)
2.7. Burkolatlan felület (m2)
Technológia adatai
3.1. Technológia azonosítója
3.2. Technológia megnevezése
3.3. Technológia típusa
3.4. Technológia besorolása TEÁOR szerint
3.5. Technológia nemzetközi besorolása
3.6. Technológia besorolása határértékhez
3.7. Technológia minősítése (meglévő/új)
3.8. Technológia mértékadó teljesítménye
3.9. Mértékegység
3.10. Van-e leválasztó berendezés?
3.11. Van-e folyamatos mérőműszer?
3.12. A főszabálytól eltérő kibocsátási határérték megállapításának jogalapja
3.13. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások
Forrás adatai
4.1. Forrás azonosítója
4.2. Forrás megnevezése
4.3. Forrás magassága (m)
4.4. Forrás kibocsátó felülete (m2)
Berendezés adatai
5.1. Berendezés azonosítója
5.2. Berendezés megnevezése
5.3. Teljesítmény
5.4. Mértékegység
5.5. Üzembe helyezés, utolsó nagyjavítás éve
5.6. Berendezés típusa
5.7. Tüzelőanyag fajtája
5.8. Tüzelőanyagok típusa
5.9. Tisztítás, leválasztás elve
Kibocsátási adatok
6.1. Forrás azonosítója
6.2. Szennyező anyag azonosítója
6.3. Szennyező anyag megnevezése
Technológiákhoz tartozó források és berendezések
7.1. Technológia azonosítója
7.2. Technológia megnevezése
7.3. Forrás azonosítója
7.4. Forrás megnevezése
7.5. Berendezés azonosítója
7.6. Berendezés megnevezése
Technológiához tartozó leválasztó berendezés adatai
8.1. Szennyező anyag azonosítója
8.2. Anyag megnevezése
8.3. Leválasztás hatásfoka (%)
Technológiához, pontforráshoz tartozó folyamatos mérőberendezés adatai
9.1. Mérőberendezés gyártója
9.2. Típusa
9.3. Gyártási száma
9.4. Mért jellemző azonosítója és mérési tartomány
9.5. Működési elv
9.6. Mérés módja
9.7. Mérőberendezés típusjóváhagyási száma”
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5. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A levegőtisztaság-védelmi éves jelentés adattartalma (LM lap)
1. Az adatszolgáltató adatai
1.1. KÜJ
1.2. Rövid név
1.3. Teljes név
1.4. Település neve
1.5. Cím
1.6. Adatszolgáltatásért felelős személy neve, elérhetőségei
2. Telephely adatai
2.1. KTJ
2.2. Megnevezés
2.3. Település neve
2.4. Cím
2.5. Nyilatkozat a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet szerinti telephelyi terheléskiegyenlítés alkalmazásáról
3. Technológia ellenőrző adatai
3.1. Technológia üzemideje (üzemóra/negyedév)
3.2. Anyagazonosító
3.3. Megnevezés
3.4. Mennyiség
3.5. Mértékegység
4. Technológia ellenőrző adatai folyamatos mérés esetére
4.1. Technológia üzemideje (üzemóra/hónap)
4.2. Anyagazonosító
4.3. Mennyiség
4.4. Mértékegység
5. Anyagfelhasználási és termelési adatok
5.1. Technológia azonosítója
5.2. Azonosító adat (tüzelőanyag lista, EWC-kód, VOC-lista, vagy nemzetközi besorolási lista)
5.3. Megnevezés
5.4. Mennyiség
5.5. Mértékegység
6. Tüzelőanyag felhasználás adatok
6.1. Berendezés üzemideje (üzemóra/negyedév)
6.2. Tüzelőanyag kód
6.3. Tüzelőanyag megnevezés
6.4. Felhasznált mennyiség
6.5. Fűtőérték
7. Tüzelőanyag felhasználás adatok folyamatos mérés esetén
7.1. Berendezés üzemideje (üzemóra/hónap)
7.2. Tüzelőanyag kód
7.3. Tüzelőanyag megnevezés
7.4. Felhasznált mennyiség
7.5. Fűtőérték
8. Tüzelőanyagok minőségi adatai
8.1. Tüzelőanyag kód
8.2. Tüzelőanyag megnevezés
8.3. Karbontartalom
8.4. Éghető kén tartalom
8.5. Hamutartalom
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

8.6. Összes toxikus elem tartalom
8.7. Összes halogén tartalom
Pontforrás üzemeltetési adatai
9.1. Forrás üzemideje (óra)
9.2. Füstgáz/véggáz átlagos térfogatárama (m3/h)
9.3. Füstgáz/véggáz átlagos O2 tartalma (térfogat%)
9.4. Füstgáz/véggáz átlagos hőmérséklete (K)
Pontforrás kibocsátási adatok
10.1. Szennyező anyag azonosítója
10.2. Megnevezés
10.3. Átlagos koncentráció (negyedévenként)
10.4. Mértékegység
Pontforrás kibocsátási adatok folyamatos mérés esetén
11.1. Szennyező anyag azonosítója
11.2. Megnevezés
11.3. Átlagos koncentráció (havonta)
11.4. Mértékegység
Diffúz forrás adatok
12.1. Szennyező anyag azonosítója
12.2. Szennyező anyag megnevezés
12.3. Levegőterhelés időtartama (h/év)
12.4. Igénybevett terület, vagy felület (m2)
Diffúz és pontforrás (E)PRTR adatok
13.1. Szennyező anyag azonosítója
13.2. Szennyező anyag megnevezése
13.3. Kibocsátás (kg/év, g/év)
13.4. Forrás azonosítója
13.5. Adatmeghatározás módja
13.6. Használt elemzési vagy számítási módszer
Diffúz forrás (E)PRTR adatok állattartó telepek részére
14.1. Szennyező anyag azonosítója
14.2. Szennyező anyag megnevezés
14.3. Állat azonosító kód
14.4. Állatok létszáma (db/turnus)
14.5. Csökkentési faktor
14.6. Kibocsátás (kg/év)
14.7. Adatmeghatározás módja
14.8. Használt elemzési vagy számítási módszer
VOC adatok
15.1. Szennyező anyag azonosítója
15.2. Szennyező anyag megnevezés
15.3. Az oldószerek folyamatba bevitt és folyamatból kilépő mennyiségei a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet
5. melléklete alapján
15.4. Mértékegység
Leválasztott anyagok adatai
16.1. Leválasztó berendezés üzemideje (üzemóra)
16.2. Szennyező anyag azonosítója
16.3. Szennyező anyag megnevezés
16.4. Leválasztott összes anyag mennyisége
16.5. Telephelyen technológiába visszaforgatott anyag mennyisége
16.6. Értékesített, vagy telephelyen kívül hasznosított anyag mennyisége
16.7. Hulladékként lerakott, vagy más módon ártalmatlanított anyag mennyisége (telephelyen belül, illetve kívül)
Rendkívüli szennyezés kibocsátási adatok
17.1. Szennyező anyag azonosítója
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17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.

Szennyező anyag megnevezés
Kibocsátott mennyiség
Mértékegység
Adatmeghatározás módja
Használt elemzési vagy számítási módszer”

6. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. 9. mellékletében a levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó
levegőtisztaság-védelmi bírságok mértéke táblázat a következő 27. sorral egészül ki:
„
27.

Az éves levegőtisztaság-védelmi jelentés kötelezettségének, vagy
a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés változás-bejelentési
kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő teljesítése;

300 000 Ft

„

7. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai
Ha a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tárgya valamilyen hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző
előkészítő művelet, az engedély kérelemben az adott előkészítő műveletet a következő azonosító kódok legalább
egyikével kell jelölni (több előkészítő művelet esetében valamennyi azonosító kódot meg kell adni):
1. Biológiai előkezelés, átalakítás:
a)
E01 – 01 fertőtlenítés;
b)
E01 – 02 biológiai bontás;
c)
E01 – 03 biológiai feltárás;
d)
E01 – 99 egyéb.
2. Fizikai előkezelés, átalakítás:
a)
E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);
b)
E02 – 02 szűrés;
c)
E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
d)
E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
e)
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
f)
E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
g)
E02 – 07 pellet-készítés, brikettálás;
h)
E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
i)
E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;
j)
E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása;
k)
E02 – 11 kondicionálás;
l)
E02 – 12 szárítás;
m)
E02 – 13 szitálás, rostálás;
n)
E02 – 14 fertőtlenítés;
o)
E02 – 15 mosás (vízzel);
p)
E02 – 16 keverés;
q)
E02 – 17 mechanikai tisztítás;
r)
E02 – 99 egyéb.
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3. Kémiai előkezelés, átalakítás:
a)
E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés;
b)
E03 – 02 oldószeres feltárás;
c)
E03 – 03 elektrolízis;
d)
E03 – 04 oxidáció, redukció;
e)
E03 – 05 kicsapás;
f)
E03 – 06 beágyazás (fixálás), szilárdítás (szolidifikálás);
g)
E03 – 07 dehalogénezés, hidrogénezés;
h)
E03 – 08 fertőtlenítés;
i)
E03 – 09 mosás;
j)
E03 – 99 egyéb.
4. Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás:
a)
E04 – 01 desztillálás;
b)
E04 – 02 szűrés;
c)
E04 – 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);
d)
E04 – 04 mosás;
e)
E04 – 05 kondicionálás;
f)
E04 – 06 töményítés, bepárlás;
g)
E04 – 07 pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás;
h)
E04 – 08 keverékképzés, elegyképzés, oldatkészítés, emulzióképzés, szuszpenzióképzés;
i)
E04 – 09 szárítás;
j)
E04 – 10 hígítás;
k)
E04 – 11 homogenizálás;
l)
E04 – 12 felitatás;
m)
E04 – 13 fizikai beágyazás (pl. azbeszt-por, szálak cementbe való beágyazása);
n)
E04 – 99 egyéb.”

8. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A gyártó és a közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok
1. A gyártóra és a közvetítő szervezetre vonatkozó adatok (HGK-GY-főlap):
1.1. A gyártó, a közvetítő szervezet azonosítására szolgáló adatok:
a)
KÜJ;
b)
KSH statisztikai számjel;
c)
név;
d)
cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.2. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a)
név;
b)
beosztás;
c)
telefon, illetve fax;
d)
e-mail.
2. A gyártó által forgalomba hozott gépjárművekre vonatkozó adatok (HGK-GY-1):
a)
KÜJ;
b)
a gyártó megnevezése;
c)
a gépjármű gyártmányának megnevezése;
d)
a gépjármű darabszáma;
e)
a gépjármű össztömege.
3. Az átvett és a kezelt gépjárművekre vonatkozó adatok (HGK-GY-2):
a)
a gépjármű gyártmányának megnevezése;
b)
a gépjármű darabszáma;
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c)
az 1980. január 1. napja előtt gyártott gépjármű darabszáma;
d)
a gépjármű össztömege.
4. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladékra és az újrahasználatra előkészített gépjármű
alkatrészre vonatkozó adatok:
4.1. A hulladékká vált gépjármű bontásából származó hulladék mennyisége (HGK-GY-3), amelyet
a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kód szerint kell megadni,
kilogrammban kifejezve:
a)
a 13 07 01* azonosító kóddal ellátott tüzelőolaj és dízelolaj, a 13 07 02* azonosító kóddal ellátott
benzin, és a 13 07 03* azonosító kóddal ellátott egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is);
b)
a 13 08 01* azonosító kóddal ellátott sótalanítási iszapok, emulziók, a 13 08 02* azonosító kóddal
ellátott egyéb emulziók, és a 13 08 99* azonosító kóddal ellátott közelebbről meg nem határozott
hulladék;
c)
a 16 01 01* azonosító kóddal ellátott akkumulátor;
d)
a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
e)
a 16 01 06 azonosító kóddal ellátott hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot,
sem más veszélyes összetevőt;
f)
a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
g)
a 16 08 azonosító kóddal ellátott kimerült katalizátor;
h)
a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes
alkotók eltávolításából származó hulladék;
i)
a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
j)
a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek;
k)
a 16 01 19 azonosító kóddal ellátott nagyméretű műanyag elem;
l)
a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
m)
a 16 01 12, a 16 01 16, a 16 01 22 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható
anyagok eltávolításából származó egyéb anyag.
4.2. A 4.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
újrahasználatra előkészített mennyiség;
b)
visszanyert mennyiség;
c)
energetikailag hasznosított mennyiség;
d)
ártalmatlanított mennyiség.
4.3. A hulladékká vált gépjárművek aprításából, darabolásából, zúzásából, származó hulladék mennyisége
(HGK-GY-4), amelyet kilogrammban kifejezve kell megadni:
a)
vas- és acélhulladék;
b)
vasat nem tartalmazó fémhulladék (alumínium, réz, cink, ólom stb.);
c)
könnyű aprítási, darabolási, zúzási, frakció;
d)
egyéb.
4.4. A 4.3. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
visszanyert mennyiség;
b)
energetikailag hasznosított mennyiség;
c)
ártalmatlanított mennyiség.
5. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész
exportjára vonatkozó adatok (HGK-GY-5):
5.1. A hulladékká vált gépjármű kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű
alkatrész exportjára vonatkozó adatokat a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
azonosító kód szerint kell megadni, kilogrammban kifejezve:
a)
a 16 01 01* azonosító kóddal ellátott akkumulátor;
b)
a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
c)
a 16 01 06 azonosító kóddal ellátott hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot,
sem más veszélyes összetevőt;
d)
a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
e)
a 16 08 azonosító kóddal ellátott kimerült katalizátor;
f)
a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes
alkotók eltávolításából származó hulladék;
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g)
h)
i)
j)
k)
5.2.

a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek;
a 16 01 19 azonosító kóddal ellátott nagyméretű műanyag elem;
a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
a 16 01 12, a 16 01 16, a 16 01 22 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható
anyagok eltávolításából származó egyéb anyag.
Az 5.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) össztömege;
b)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) visszanyerése;
c)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) hasznosítása;
d)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) teljes
ártalmatlanítása.”

9. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A bontó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok
1. A bontóra vonatkozó adatok (HGK-B-főlap):
1.1. A bontó azonosítására szolgáló adatok:
a)
KÜJ;
b)
KSH statisztikai számjel;
c)
név;
d)
cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.2. A bontó telephelyének azonosítására szolgáló adatok:
a)
KTJ;
b)
név;
c)
cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám);
d)
telephely üzemeltetéséért felelős személy neve, beosztása.
1.3. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a)
név;
b)
beosztás;
c)
telefon, illetve fax;
d)
e-mail.
2. Az átvett és a kezelt gépjárművekre vonatkozó adatok (HGK-B-1):
a)
a gépjármű gyártmányának megnevezése;
b)
a gépjármű darabszáma;
c)
az 1980. január 1. napja előtt gyártott gépjármű darabszáma;
d)
a gépjármű össztömege.
3. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladékra és az újrahasználatra előkészített gépjármű
alkatrészre vonatkozó adatok:
3.1. A hulladékká vált gépjármű bontásából származó hulladék mennyisége (HGK-B-2), amelyet
a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kód szerint kell megadni,
kilogrammban kifejezve:
a)
a 13 07 01* azonosító kóddal ellátott tüzelőolaj és dízelolaj, a 13 07 02* azonosító kóddal ellátott
benzin, és a 13 07 03* azonosító kóddal ellátott egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is);
b)
a 13 08 01* azonosító kóddal ellátott sótalanítási iszapok, emulziók, a 13 08 02* azonosító kóddal
ellátott egyéb emulziók, és a 13 08 99* azonosító kóddal ellátott közelebbről meg nem határozott
hulladék;
c)
a 16 01 01* azonosító kóddal ellátott akkumulátor;
d)
a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
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e)
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a 16 01 06 azonosító kóddal ellátott hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot,
sem más veszélyes összetevőt;
f)
a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
g)
a 16 08 azonosító kóddal ellátott kimerült katalizátor;
h)
a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes
alkotók eltávolításából származó hulladék;
i)
a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
j)
a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek;
k)
a 16 01 19 azonosító kóddal ellátott nagyméretű műanyag elem;
l)
a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
m)
a 16 01 12, a 16 01 16, a 16 01 22 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható
anyagok eltávolításából származó egyéb anyag.
3.2. A 3.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
újrahasználatra előkészített mennyiség;
b)
visszanyert mennyiség;
c)
energetikailag hasznosított mennyiség;
d)
ártalmatlanított mennyiség.
3.3. A hulladékká vált gépjárművek aprításából, darabolásából, zúzásából, származó hulladék mennyisége
(HGK-B-3), amelyet kilogrammban kifejezve kell megadni:
a)
vas- és acélhulladék;
b)
vasat nem tartalmazó fémhulladék (alumínium, réz, cink, ólom stb.);
c)
könnyű aprítási, darabolási, zúzási, frakció;
d)
egyéb.
3.4. A 3.3. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
visszanyert mennyiség;
b)
energetikailag hasznosított mennyiség;
c)
ártalmatlanított mennyiség.
4. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész
exportjára vonatkozó adatok (HGK-B-4):
4.1. A hulladékká vált gépjármű kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű
alkatrész exportjára vonatkozó adatokat a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
azonosító kód szerint kell megadni, kilogrammban kifejezve:
a)
a 16 01 01* azonosító kóddal ellátott akkumulátor;
b)
a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
c)
a 16 01 06 azonosító kóddal ellátott hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot,
sem más veszélyes összetevőt;
d)
a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
e)
a 16 08 azonosító kóddal ellátott kimerült katalizátor;
f)
a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes
alkotók eltávolításából származó hulladék;
g)
a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
h)
a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek;
i)
a 16 01 19 azonosító kóddal ellátott nagyméretű műanyag elem;
j)
a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
k)
a 16 01 12, a 16 01 16, a 16 01 22 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható
anyagok eltávolításából származó egyéb anyag.
4.2. A 4.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) össztömege;
b)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) visszanyerése;
c)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) hasznosítása;
d)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) teljes
ártalmatlanítása.”
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10. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az átvevő- és kezelőhálózat bejelentéséhez, valamint a gyártó nyilvántartásba vételéhez szükséges
adatok
1. A gyártó nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok (HGK-NY-főlap):
1.1. A gyártó azonosítására szolgáló adatok:
a)
Környezetvédelmi Ügyfél Jel (a továbbiakban: KÜJ);
b)
KSH statisztikai számjel;
c)
név;
d)
cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.2. A gyártó átvételi és kezelési kötelezettségei teljesítésének módjára vonatkozó adatok:
a)
a gyártó a kötelezettségeit saját maga teljesíti, vagy
b)
a gyártó a kötelezettségeit közvetítő szervezeten keresztül teljesíti.
1.3. A közvetítő szervezet azonosítására szolgáló adatok:
a)
KÜJ;
b)
KSH statisztikai számjel;
c)
név;
d)
cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.4. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a)
név;
b)
beosztás;
c)
telefon, illetve fax;
d)
e-mail.
2. Az átvevő- és kezelőhálózat bejelentésére vonatkozó adatok (HGK-NY-1):
2.1. Az átvevő- és kezelőhálózathoz csatlakozott tagokra vonatkozó adatok:
a)
a tagok neve;
b)
KÜJ;
c)
KTJ;
d)
telephely címe (település, utca, házszám).”

11. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A gyártó, az átvállaló, a közvetítő szervezet és az OHÜ adatszolgáltatási kötelezettsége során közölt
adatok
1. A gyártó adatszolgáltatási kötelezettsége:
1.1. A gyártóra vonatkozó adatok:
a)
neve,
b)
KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele (ennek hiányában közösségi vagy nemzetközi adószáma),
c)
székhelye;
d)
a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.
1.2. A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:
a)
a gyártó által a tárgyévben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti
bontásban;
b)
a gyártó által a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége
(kilogramm) típusonkénti bontásban;
c)
a gyártó által a tárgyévet kettővel megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége
(kilogramm) típusonkénti bontásban;
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3.

4.

5.
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a gyártó által a tárgyévben, a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévet megelőző második évben
forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyiségének átlaga típusonkénti bontásban;
e)
a gyártó által átvett, gyűjtött elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) teljesítési
segédenként, típusonként bontva;
f)
a gyártó által a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm)
típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval,
Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma;
g)
a gyártó átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására képzett tárgyévi
biztosíték összege és típusa, ha a gyártó biztosíték képzésére köteles;
h)
a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja.
Az átvállaló adatszolgáltatási kötelezettsége:
2.1. Az átvállalóra vonatkozó adatok:
a)
neve,
b)
KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele,
c)
székhelye;
d)
a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.
2.2. Az átvállaló tevékenységére vonatkozó adatok:
a)
az átvett, gyűjtött elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) teljesítési segédenként,
típusonkénti bontásban;
b)
a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és
teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország
területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma.
A közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettsége:
3.1. A közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:
a)
neve,
b)
KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele,
c)
székhelye;
d)
a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.
3.2. A közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:
a)
az átvett, gyűjtött elem és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési
segédenkénti bontásban;
b)
a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és
teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország
területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma.
Az OHÜ adatszolgáltatási kötelezettsége:
4.1. Az OHÜ-re vonatkozó adatok:
a)
neve,
b)
KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele,
c)
székhelye;
d)
a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.
4.2. Az OHÜ tevékenységére vonatkozó adatok:
a)
az átvett, gyűjtött elem és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési
segédenkénti bontásban;
b)
a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és
teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország
területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma.
Az elemek és az akkumulátorok adatszolgáltatásban feltüntetendő típusai:
a)
savas ólomakkumulátor;
b)
lúgos akkumulátor (ebből Ni-Cd akkumulátor);
c)
gombelem és akkumulátor (ebből 0,0005-2% közötti higanytartalmú);
d)
egyéb elemek és akkumulátorok;
e)
összesített mennyiség.”
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12. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

A hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentéséhez szükséges adatok
A kötelezett nyilvántartásba vételi bejelentéséhez vagy megszűnés bejelentéséhez szükséges adatok:
a)
a kötelezett neve, székhelyének címe, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele;
b)
a kötelezett telephelyének neve, címe, KTJ-azonosítója;
c)
a fizetési kötelezettség keletkezésének vagy megszűnésének dátuma;
d)
az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége;
e)
a bejelentés kitöltésének dátuma.”

13. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap
A kötelezett adatszolgáltatása során beküldendő adatok:
a)
beszámolási időszak (év, negyedév);
b)
a kötelezett neve, székhelyének címe, KÜJ-azonosítója, KSH számjele;
c)
a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség telephelyenként összesített összege;
d)
az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége;
e)
a kötelezett telephelyének neve, címe, KTJ-azonosítója;
f)
az ártalmatlanítási művelet azonosító kódja;
g)
hulladékgazdálkodási engedély száma;
h)
a hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséggel érintett hulladékra vonatkozó adatok (hulladékjegyzék
szerinti azonosító kód, típusonkénti besorolás a Ht. 5. melléklet 2. pontja alapján, mennyiség (t), egységár
(Ft/t), hulladék lerakási járulék összege (Ft);
i)
az adatszolgáltatás kitöltésének dátuma;
j)
fizetendő hulladéklerakási járulék az adott telephelyen összesen (Ft).”

14. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A gyártó nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
A meghatalmazott képviselő (ha van) neve, címe, elérhetősége*;
A gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma;
A magyarországi kézbesítési meghatalmazott (ha van) neve, székhelye, elérhetősége;
A hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége;
A gyártó által forgalmazott elektromos és elektronikus berendezés kategóriája, típusa, márkaneve;
A kötelezettség teljesítésének módja:
a)
egyéni teljesítés útján,
b)
termékdíjátalány-fizetés útján,
c)
átvállalóra átruházás útján,
d)
OHÜ-n keresztül történő kollektív vagy közvetítő szervezeten keresztül történő teljesítés;
8. A rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére a gyártó által vállalt pénzügyi biztosíték típusa;
9. Az értékesítés módja.

* Külföldi székhelyű gyártó esetén kitöltése kötelező, és ahhoz csatolni kell a meghatalmazás elfogadását tartalmazó okiratot.”
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15. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok
1. A gyártóra vonatkozó adatok:
a)
a gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b)
a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c)
a gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában közösségi vagy nemzetközi adószáma;
d)
az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.
2. A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:
a)
HEE-1 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos, elektronikus
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);
b)
HEE-2 adatlap: a tárgyévben Magyarországon forgalomba hozni tervezett elektromos, elektronikus
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);
c)
HEE-3 adatlap: a tárgyévet megelőző évre vonatkozó gyűjtési kötelezettsége Magyarországon (tömeg szerint,
berendezés-kategóriánként);
d)
HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);
e)
HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión
kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezéskategóriánként bontva);
f)
HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve
az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott
mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított
mennyiséget;
g)
HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve
az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget és a lerakással ártalmatlanított mennyiséget;
h)
a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja;
i)
a 13. § (1) bekezdés szerinti tárgyévi vagyoni biztosíték összege és típusa.”

16. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A közvetítő szervezet, az OHÜ és az átvállaló adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez
szükséges adatok
1. A közvetítő szervezet:
1.1. A közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:
a)
a közvetítő szervezet neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b)
a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c)
a közvetítő szervezet nemzeti adóazonosító száma;
d)
az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.
1.2. A közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:
a)
HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés
hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);
b)
HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint
az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége
(tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);
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c)

d)

HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva),
feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és
újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint
az égetéssel hasznosított mennyiséget;
HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos,
elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként
bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a lerakással ártalmatlanított
mennyiséget.

2. Az OHÜ:
2.1. Az OHÜ-re vonatkozó adatok:
a)
az OHÜ neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b)
a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c)
az OHÜ nemzeti adóazonosító száma;
d)
az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.
2.2. Az OHÜ tevékenységére vonatkozó adatok:
a)
HEE-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés
hulladékának mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);
b)
HEE-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint
az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége
(tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);
c)
HEE-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva),
feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és
újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint
az égetéssel hasznosított mennyiséget;
d)
HEE-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos,
elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként
bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget, a lerakással ártalmatlanított
mennyiséget.
3. Az átvállaló:
3.1. Az átvállalóra vonatkozó adatok:
a)
az átvállaló neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;
b)
a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;
c)
az átvállaló nemzeti adóazonosító száma;
d)
az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.
3.2. HEE-10 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett, gyűjtött hulladékká vált elektromos és elektronikus
berendezés hulladéka (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, gyártónként bontva).”

A Kormány 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelete
egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 1–6., 10. és 30. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
3. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában,
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a 6. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
174/A. § (1) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
174/A. § (1) bekezdésében,
a 9. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
174/A. § (1) bekezdésében,
a 10. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
174/A. § (1) bekezdésében,
a 11. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
174/A. § (1) bekezdésében,
a 12. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
174/A. § (1) bekezdésében,
a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában,
a 14. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 15. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
174/A. § (1) bekezdésében,
a 16. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
174/A. § (1) bekezdésében,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
rendeli el:
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CXL. törvény

CXL. törvény
CXL. törvény
CXL. törvény
CXL. törvény
CXL. törvény

CXL. törvény
CXL. törvény
következőket

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 2. § (3e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3e) A minősítő bizottság tagjainak megbízatása a miniszter általi megbízással jön létre. A megbízást a tagok
részére a koncessziós pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltét megelőzően legalább 30 nappal korábban
kell megadni. A minősítő bizottság elnökét, tagját tevékenységéért díjazás illeti meg. A minősítő bizottság
elnökének díjazása legfeljebb a tag díjának 120%-a lehet.”
2. §		
A Vhr. 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bányajáradék számításának alapjául az ásványi nyersanyagnak)
„ac) a Bt. 1. § (7) bekezdése szerinti más hatósági engedély alapján kitermelt és az engedélyben foglalt
tevékenységgel össze nem függő célra felhasznált, hasznosított vagy értékesített, továbbá a Bt. 3. § (1a) bekezdés
b) pontja szerint a katasztrófaveszély vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően
más célra felhasznált, hasznosított vagy értékesített,”
(értékét kell figyelembe venni.)
3. §		
A Vhr. 8. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kutatási zárójelentéshez mellékelni kell)
„d) a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv végrehajtásáról, továbbá a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó
határozatban vagy a koncessziós szerződésben előírt kötelezettségek teljesítéséről készített összefoglalót.”
4. §		
A Vhr. a következő 8/E–8/H. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„(A Bt. 22/D. §-ához)
8/E. § (1) A földtani kutatás során érvényesíteni kell
a) a fokozatos, egyenletes és szükséges mértékű megismerést,
b) a kutatási szakaszok egymásra épülését,
c) a szükséges eredmények elérését biztosító, műszakilag és gazdaságilag elérhető legjobb módszer és technológia
alkalmazását,
d) a földtani adatok tudományosan megalapozott jellemzését és az adatok bizonytalanságának elemzését, és
e) az adatok megőrzését és reprodukálhatóságát.
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(2) A földtani kutatást úgy kell megtervezni, hogy az lehetővé tegye a földtani környezet eredeti, természetes
egyensúlyi állapotának megismerését.
8/F. § (1) A földtani kutatási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a földtani kutatási terület közigazgatási megjelölését és sarokpontjainak EOV rendszer szerinti koordinátáit,
mélységi lehatárolását,
b) a földtani kutatási tervet,
c) a földtani kutatási tervvel összhangban álló kutatási tervtérképet, és
d) javaslatot a földtani kutatási biztosíték összegére, fajtájára.
(2) A földtani kutatási tervnek tartalmaznia kell:
a) a tervezett kutatás célját és annak indokolását,
b) a területre rendelkezésre álló korábbi – a kutatási célnak megfelelő – földtani ismeretek összefoglalását és
értékelését,
c) a kutatási cél elérése érdekében tervezett kutatási feladatokat, megnevezve a kutatni tervezett geológiai
képződményt és szerkezetet, és a kutatási feladatok teljesítéséhez szükséges technológia és a biztonsági
intézkedések leírását,
d) a tervezett kutatóépítmények felsorolását, helyének és felvonulási útvonalainak leírását,
e) az egyes kutatási tevékenységek
ea) megnevezését és célját,
eb) részletes leírását,
ec) mennyiségét és kiterjedését,
ed) során alkalmazandó technológiai leírást,
ee) eredményei értékelésének módszertani ismertetését,
ef ) kutatási fázisokra való bontását, a fázisok egymásrautaltságát, ütemezését és tervezett időtartamát és a kutatás
tervezett befejezésének időpontját,
eg) során várható veszélyeket és az ezek elhárítására tervezett intézkedések leírását,
eh) környezetre és természetre gyakorolt hatásait, valamint az elvégzendő tájrendezési feladatok ütemezését,
f ) a kutatóépítményekkel érintett ingatlanok település és helyrajzi szám szerinti megjelölését, valamint ezen
ingatlanok tulajdonosainak, továbbá az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joggal rendelkezőknek a név- és
címjegyzékét.
(3) A földtani kutatási terület legfeljebb 400 km2 lehet.
(4) A földtani kutatási tervtérképnek a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó bányabiztonsági
szabályzatnak meg kell felelnie.
(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti kutatási biztosítékra vonatkozó javaslatnak a 25. § (9)–(11) bekezdésének
megfelelően tartalmaznia kell a földtani kutatással összefüggésben várható károk rendezésére, a környezet- és
természetvédelmi, a tájrendezési és bányakár kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték ismertetését.
(6) A földtani kutatási engedélyben a bányafelügyelet meghatározza a kutatás engedélyezett időtartamát,
a műszaki-biztonság és a tulajdon védelme érdekében szükséges feltételeket, a kutatási terület közigazgatási
megjelöléseit, a kutatási terület mélységi lehatárolását és sarokpontjainak EOV rendszer szerinti koordinátáit,
valamint dönt a kutatási terv tartalmának elfogadásáról.
(7) A földtani kutatási engedély módosítására – ide nem értve a kutatási időszak hosszabbítását – a földtani kutatás
engedélyezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(8) A földtani kutatásra jogosult szervezet köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját
a kutatás megkezdését megelőzően legalább 8 nappal korábban a bányafelügyeletnek és a kutatási tevékenységgel
érintett ingatlan tulajdonosának vagy használójának írásban bejelenteni.
8/G. § (1) A földtani kutatás eredményéről készített összefoglaló földtani jelentést földtani szakértőnek kell
ellenjegyeznie.
(2) Az összefoglaló földtani jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a földtani kutatásra jogosult szervezet megnevezését és a kutatási engedélyt tartalmazó határozat számát,
b) a földtani kutatás konkrét célját és a kivitelezők megnevezését,
c) a földtani kutatási terület földtani felépítésének leírását és a terület határain túlnyúló földtani és vízföldtani
egységbe való beillesztését,
d) az elvégzett felszíni és felszín alatti kutatásokat, azok módszereit,
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e) a földtani kutatás céljának megfelelően a megkutatott geológiai képződmény és szerkezet környezetének
különösen ásvány-kőzettani, geomechanikai, geotechnikai, geokémiai, szedimentológiai, rétegtani, tektonikai,
hidrogeológiai geomikrobiológiai, geofizikai, radiometriai jellemzőit,
f ) a megkutatott térrész komplex földtani fejlődéstörténetét,
g) a korábbi és a tárgyi kutatás adatainak, eredményeinek ismertetését,
h) a kutatási eredmények a kutatási célnak megfelelő összefoglalását és értékelését,
i) a felhasznált szakirodalom listáját, megadva a szerzőjét, kiadásának évét, címét és a megjelenés, illetve kézirat
esetén a fellelhetőség helyét.
(3) Az összefoglaló földtani jelentéshez mellékelni kell:
a) a földtani kutatás alapadatait,
aa) a kutatóépítmények és mintavételi helyek térben (x, y, z koordináták) és időben (készítésének kezdő és befejező
dátumát) rögzített adatait,
ab) a földtani kutatás céljának megfelelően a geofizikai alap- és értelmezett mérések dokumentációit, és
a (2) bekezdés e) pontja szerinti vizsgálatok adatait,
ac) az anyagvizsgálati eredményeinek dokumentálását, egyértelműen megfeleltetve a kutatási létesítményeket és
mintavételi helyeket, a mintavételezés módjával, időpontjával valamint a különböző vizsgálatot végző laboratórium
illetve szakintézmény megnevezését,
b) a kiértékeléshez felhasznált összehasonlító adatokat, azok származási helyét,
c) a kutatási terület átnézeti és topográfiai térképét a kutató létesítmények feltüntetésével, a kutatási terület
földtani és a (2) bekezdés e) pontja szerinti vizsgálatok alapján készített térképét, ami összhangban van a jelentés
tartalmával, és az ezek értelmezését elősegítő szelvényeket, táblázatokat, fotódokumentációt,
d) a külön – a földtani kutatás keretein belül – készült szakanyagokat és szakértői jelentéseket.
(4) A földtani kutatást végzőnek az alkalmazott technikai eszközöknek és eljárásoknak olyan leírását kell elkészítenie,
amely alapján a vizsgálat reprodukálható.
(5) A bányafelügyelet az összefoglaló földtani jelentést elfogadja, ha a bányafelügyelet a (2) bekezdés h) pontja
szerinti értékeléssel egyetért.
8/H. § (1) A földtani kutatás során nyert, illetve felhasznált, valamint a korábbi adatokból felhasznált adatokat
egységes digitális és térinformatikai adatbázisba kell szervezni olyan részletességgel és formában, hogy azokból
a következtetések utólagosan is reprodukálhatók legyenek.
(2) Ha az engedélyes nem tesz eleget a 10/B. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének, az engedélyes
összefoglaló földtani zárójelentés elfogadása iránti kérelme nem hagyható jóvá.”
5. §		
A Vhr. 12. §-a a következő (4f ) bekezdéssel egészül ki:
„(4f ) Ha a bányatelek megosztással olyan bányatelek is létrejön, amely kitermeléssel nem érintett, e bányatelek
esetében a kitermelés megkezdésére vonatkozó határidő kezdő napja a megosztott bányatelket megállapító
határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napja.”
6. §		
A Vhr. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az üzemszerű kitermelés megkezdésére előírt határidőt
a) a Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti esetben a bányatelket megállapító,
b) a Bt. 26/A. § (6a) bekezdése szerinti esetben a bányászati jog új jogosultját kijelölő,
c) a Bt. 26/A. § (6b) bekezdése szerinti esetben a bányászati jog új jogosultját kijelölő
határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától kell számítani.
(1a) Az üzemszerű kitermelés megkezdésére előírt határidő meghosszabbítása iránti kérelmet az (1) bekezdés
a) és b) pontja szerinti határidő lejárta előtt kell a bányafelügyelethez benyújtani.”
7. §		
A Vhr. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Bt. 29. § (1) bekezdése szerinti együttes kitermelés esetében a műszaki üzemi tervhez mellékelni kell
az együttes művelési tervet. A bányafelügyelet a műszaki üzemi tervet az együttes művelési terv alapján
engedélyezi.”
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(1) A Vhr. 14. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell)
„g) az engedélyezett ásványvagyon-gazdálkodási célokat szolgáló rétegrepesztést, rétegsavazást, víz- és
gázbesajtolást, vagy rétegenergia-pótlást.”
(2) A Vhr. 14. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A bányafelügyelet az ásványvagyon-gazdálkodási célokat szolgáló, a szénhidrogén kutatása és kitermelése
során alkalmazott rétegrepesztést, rétegsavazást, gázbesajtolást, rétegenergia-pótlást, valamint a rétegrepesztési
technológia és rétegenergia pótlás céljából alkalmazott vízbesajtolást a szénhidrogének feltárására, kitermelésére
készített műszaki üzemi terv jóváhagyása során engedélyezi.
(2b) A bányafelügyelet a (2a) bekezdésben megjelölt műveleteket akkor engedélyezi, ha komplex értékelésre
támaszkodó vizsgálatokkal bizonyított, hogy a mélyszinti injektálás, a mélyszinti besajtolás vagy a visszasajtolás
más célra tartósan alkalmatlan földtani képződménybe történik, amely a szennyező anyagok továbbterjedése
szempontjából zártnak tekinthető szénhidrogén tároló, és
a) a műveletből eredően a felszín alatti vízre vonatkozó minőségromlás veszélye kizárt,
b) a művelet nem veszélyezteti a környezeti elemek – különösen a felszín alatti vizek – mennyiségi és minőségi
viszonyait, és
c) az a) és b) pontban foglaltak teljesülése a bányavállalkozó által folyamatosan ellenőrzött és az ellenőrzés
dokumentált.”

9. §		
A Vhr. 19/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz, felújításhoz szükséges tevékenységek,
beleértve az építési tevékenységet is, folytathatók, az ehhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen
elhelyezhetők. Az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával más személy a biztonsági övezetben végezni kívánt
tevékenységhez szükséges létesítményeket, anyagokat ideiglenesen elhelyezheti.”
10. §		
A Vhr. 19/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének – át nem hárítható felelősséggel – gondoskodnia kell
a) a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény
nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről,
b) a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról,
c) a keresztezett létesítmény feltárásáról, és
d) a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
(7a) A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés úgy is teljesíthető,
hogy a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai felügyeletével
kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.”
11. §

(1) A Vhr. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bányavállalkozó a bányászati tevékenységek elvégzésére, valamint a gázipari engedélyes a gázüzemi
tevékenység irányítása és felügyelete kivételével a gázüzemi tevékenységek elvégzésére más személlyel
(a továbbiakban: vállalkozó) szerződést köthet, ha a vállalkozó a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai
képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő
személyeket foglalkoztat.”
(2) A Vhr. 21. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) A vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal
megelőzően a bányakapitányságnak be kell jelenteni. A bányavállalkozó és a gázipari engedélyes úgy felel
a vállalkozónak, illetve alvállalkozónak a Bt. és e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos,
jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítéséért, mintha a tevékenységet maga végezné.”

12. §		
A Vhr. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A bányászati tevékenység befejezése után a Bt. 39. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján
elrendelt építési tilalom vagy korlátozás abban az esetben szüntethető meg, ha a bányakapitányság megkereste
az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett.
(2) A Bt. 39. § (4) bekezdése szerinti megkereséshez mellékelni kell:
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a) a megszüntetett (felszámolt) sajátos építmény, vagy a bányászati tevékenység hatásával érintett terület
EOV rendszer szerinti koordinátáit,
b) az építési tilalom vagy korlátozás elrendelése kezdeményezésének indokát, és
c) a tilalomra vagy korlátozásra javasolt terület nagyságát.”
13. §		
A Vhr. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A Bt. 41. §-a alapján kiszabott bírság összegének felső határa tízmillió forint. Ha a bírság kiszabásának
alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett a határozatban megállapított határidőre nem szünteti meg vagy
a jogsértést ismét elköveti, a bírság ismételten kiszabható, amelynek felső határa harmincmillió forint.
(2) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege – a Bt. 41/A. § (1) bekezdés d) pontja kivételével – egymillió
forintig terjedhet. A Bt. 41/A. § (1) bekezdés d) pontja alapján kiszabott bírság összege kétmillió forintig terjedhet.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bírságok mértékének megállapításánál figyelemmel kell lenni a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl
a) a jogsértés felróhatóságára és
b) a jogsértés veszélyeztető jellegére.
(4) A jogosulatlan vagy szabálytalan bányászati tevékenység kivizsgálása során a bányakapitányság
– a tevékenységet végző költségére – elrendelheti a kitermelőhely hites bányamérővel történő geodéziai bemérését
és a kitermelt ásványvagyon mennyiségének és fajtájának földtani szakértő bevonásával történő meghatározását.
(5) Jogosulatlan bányászati tevékenység folytatása esetén a kitermelt ásványi nyersanyag értékét az ásványi
nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról
szóló rendeletben meghatározott fajlagos érték alapján kell kiszámítani.
(6) Szabálytalan bányászati tevékenység esetében az ingatlan eredeti állapotának helyreállítását elrendelő
határozatot a bányakapitányság megküldi a földhivatalnak.
(7) A bányakapitányság a bányászati jog átruházásához előírt hozzájárulás iránti, valamint a műszaki üzemi
terv, illetve módosításának jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása során dönt a bányavállalkozót terhelő
kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és teljesítésének módjáról. A kérelemhez
a bányavállalkozó köteles a biztosíték nagyságát alátámasztó költségtervet, és a biztosítékadás módjára vonatkozó
ajánlatot mellékelni.
(8) A biztosítékot bányatelkenként, illetve geotermikus védőidomonként kell meghatározni. Ha a bányavállalkozó
jogosultságában több bányatelek, illetve geotermikus védőidom is van, a biztosítékot összevontan is
szolgáltathatja, azonban az összevont biztosíték nagysága nem lehet kisebb, mint az egyes bányatelkekre, illetve
geotermikus védőidomokra meghatározott biztosítékok együttes összege. A biztosíték mértéke nem haladhatja
meg a kétmilliárd forintot.
(9) A költségtervet a bányavállalkozónak úgy kell elkészítenie, mintha harmadik személy végezné el
a bányavállalkozót terhelő kötelezettségekből fakadó feladatokat
a) a Bt. 41. § (7) bekezdésében meghatározott valamennyi kötelezettségre,
b) az újrahasznosítási célra,
c) a hulladékkezelő létesítmény várható környezeti hatására (különösen annak osztályára, a hulladék jellemzőire és
a tájrendezett terület jövőbeni felhasználására),
d) a bányaüzem területén, a műszaki üzemi terv(ek) alapján igénybevett, vagy igénybe venni kívánt ingatlanok még
nem tájrendezett területére,
e) a tájrendezés során alkalmazni kívánt gépi berendezések igénybevételének költségére,
f ) a tájrendezés során felhasználandó idegen beszerzésű anyagok szállítási költséggel növelt értékére,
g) a külön jogszabály szerinti környezetkárosodás enyhítésére, a károsodást megelőző vagy ahhoz közeli,
kielégítő állapot helyreállítására, valamint a környezeti elem által a károsodást megelőzően nyújtott szolgáltatás
helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására
figyelemmel.
(10) Ha a műszaki üzemi terv teljesítési ideje meghaladja a két évet, a költségterv alapján elfogadott biztosíték
összegét a jóváhagyott műszaki üzemi terv teljesítési idejének megfelelően, a műszaki üzemi terv jóváhagyását
megelőző évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által közétett ipari árindexszel növelten kell megállapítani.
(11) A (7) bekezdésben meghatározott biztosítékként hitelintézettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti
megállapodás – garanciaszerződés, garanciavállaló nyilatkozat, biztosítási szerződés alapján kiállított, garanciát
tartalmazó biztosítói kötelezvény, hitelintézet vagy biztosító szerződésben vállalt készfizető kezessége –, zálogjog,
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óvadék vagy a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól
szóló kormányrendelet alapján megállapított támogatás szolgálhat.
(12) Zálogjogszerződés vagy óvadéki szerződést a bányafelügyelettel kell megkötni. Zálogként – kivéve, ha
a biztosítékul felajánlott ingatlan zálogjogosultja az MBFH – csak per-, teher- és igénymentes ingatlan vagy dolog
szolgálhat. Óvadékként csak pénz szolgálhat, amelyet a bányavállalkozó a bányafelügyelet hatósági letéti számláján
köteles elhelyezni.
(13) A (12) bekezdés szerinti szerződés hatályát – a biztosítékadási kötelezettség fennállását – a szerződés jogalapját
képező (7) bekezdés szerinti bányafelügyeleti határozat hatálya nem érinti.
(14) A biztosíték igénybevételére a bányafelügyelet jogerős és végrehajtható határozata alapján kerülhet
sor. A bányafelügyelet kérelemre vagy hivatalból a biztosíték felszabadításáról dönt, ha a bányavállalkozó
a bányászati tevékenységéből eredő kötelezettségeit a bányafelügyelet jogerős döntése alapján teljesítette, más
a bányafelügyelet által elfogadott biztosítékot adott vagy bányászati jogát érvényesen másra átruházta. A biztosíték
felszabadításáról rendelkező határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napján a (12) bekezdés szerinti
szerződés megszűnik.
(15) Ha a bányavállalkozó a biztosítékot hitelintézettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapodással
nyújtja, és a fedezeti megállapodás lejárati idejét megelőző harminc nappal az újabb fedezeti megállapodást
nem nyújtja be a bányafelügyeletnek, vagy más biztosítékot a bányafelügyelet nem fogad el, a bányafelügyelet
a biztosíték összegét igénybe veszi (a biztosítéki összeget lehívja), egyben a bányászati tevékenység végzését
felfüggeszti. Ha a bányafelügyelet a bányászati tevékenység végzését felfüggesztő határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válását követő kilencven napon belül a bányavállalkozó által adott biztosítékot elfogadja, a lehívott
biztosítéki összeget a bányavállalkozónak visszautalja.
(16) A meg nem fizetett bányajáradék, jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag értéke, a felügyeleti díj,
a kitermelés szüneteltetése esetén a kieső bányajáradék pótlására előírt díj, valamint ezek késedelmi kamatai
behajtása érdekében a bányafelügyelet megkeresi az adóhatóságot.
(17) A jogosulatlan bányászati tevékenység ügyében hivatalból indult eljárásáról a bányakapitányság értesíti
a jegyzőt, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát és az elsőfokú környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízügyi, kulturális örökségvédelmi, valamint talajvédelmi hatóságot.
(18) Föld alatti szénelgázosítással történő ásványi nyersanyag kitermelése esetén a biztosíték összege nem lehet
kevesebb kétszázmillió forintnál.”
14. §		
A Vhr. 25/A. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem fogadható el a garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat, ha a garantőr vagy külföldi
garantőrt felülgarantáló hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.
(3) A garanciaszerződésnek, illetve a garanciavállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) a garantőr megnevezését, bankszámlaszámát,
b) az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel nem rendelkező külföldi hitelintézet garantőr esetén
a felülgarantáló bank (hitelintézet) megnevezését, bankszámlaszámát,
c) a megbízó nevét, címét, pénzforgalmi számlaszámát, adószámát,
d) a garancia összegét számmal és betűvel,
e) a garancia érvényességének kezdő és végső időpontját,
f ) az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt kötelezettségvállalást.”
15. §		
A Vhr. 30/C. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bányafelügyelet a földtani közeg veszélyei elleni védelem hatáskörében eljárva)
„a) elrendelheti a veszélyeztető állapot megszüntetését, valamint ellenőrzi annak végrehajtását,”
16. §		
A Vhr. 32/A. §-a és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép és a Vhr. a következő
32/B–32/D. §-sal egészül ki:
„(A Bt. 47–47/F. §-ához)
32/A. § (1) A komplex műveleti terv jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a tevékenységet végző megnevezését, székhelyét, amennyiben az nem az engedélyes, és
b) a felelős műszaki vezetőre és helyettesére vonatkozó bejelentést és a foglalkoztatására vonatkozó megállapodást.
(2) A komplex műveleti terv műszaki leírásból, térképből és mellékletekből áll.
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(3) A műszaki leírásnak tartalmaznia kell:
a) a Bt. 47. § (3) bekezdése szerinti igazolást, valamint az anyagnyerő hely létesítés szükségességének indokolását,
b) a tervezett anyagnyerő hely lehatárolását (közigazgatási egység, helyrajzi szám) és a lehatárolás indokolását,
c) az előzetesen elvégzett talajmechanikai kutatás (vizsgálat) eredményét, a fellelt ásványi nyersanyag azonosítását,
összetételét,
d) a kitermelni tervezett nyersanyag mennyiségét,
e) a tervezett kitermelési technológia ismertetését, az üzemeltetés tervezett időtartamát és a tevékenységek
ütemezését,
f ) a kitermelés miatt eltávolított, megőrzendő (mentett) humuszos talaj lerakásának módját és helyét,
g) a kitermeléssel érintett ingatlanok és építmények védelmét biztosító, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló
Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló rendelet szerinti határ (védő) pillér kijelölését,
h) a kitermelés helyének megszüntetési módját, a tájrendezési, rekultivációs feladatokat,
i) a kitermelés környezetre, természetre gyakorolt hatásának ismertetését, a káros környezeti, természeti hatások
megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges intézkedéseket,
j) a kitermeléssel érintett régészeti örökség megóvásának módozatait.
(4) Az anyagnyerő hely térképét terepi geodéziai mérés alapján kell 1:1000, vagy nagyobb méretarányban
elkészíteni.
(5) Az anyagnyerő hely (4) bekezdés szerint elkészített térképén fel kell tüntetni:
a) az anyagnyerő helyen lévő természetes földfelszín domborzati viszonyait, geodéziai felmérés alapján,
b) az eredeti terepfelszín helyszíni mérésből származó magassági adatait,
c) a maximális talajvízszintet,
d) az anyagnyerő hellyel, illetve a kitermelés hatásával érintett építményeket, álló- és folyóvizeket, és a kijelölt
védőpillért,
e) a szállítási útvonalat, és
f ) a kitermelés miatt eltávolított humusz lerakásának helyét.
(6) A térképet hites bányamérőnek kell ellenjegyezni.
(7) A komplex műveleti tervhez mellékelni kell:
a) az igénybe venni tervezett ingatlan tulajdonosával (vagyonkezelőjével) az ingatlan igénybevételre kötött
megállapodás egy példányát,
b) termőföld esetében a más célú hasznosítást engedélyező jogerős ingatlanügyi hatósági határozatot, erdő
esetében a jogerős igénybevételi engedélyt,
c) a jogerős vízjogi létesítési engedélyt,
d) védett természeti terület vagy Natura 2000 terület esetében a jogerős környezetvédelmi engedélyt vagy
azt a határozatot, amelyben a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem
környezetvédelmi engedély köteles,
e) a biztosíték nagyságát alátámasztó költségtervet, és a biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatot,
f ) a tevékenységgel érintett közmű esetén a közmű üzemeltető nyilatkozatát.
(8) A (7) bekezdés d) pontja szerinti költségterv elkészítésére a 25. § (9) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
32/B. § A Bt. 47/A. § (3) bekezdésében foglalt biztosítékra a 25. § (7)–(8) bekezdését kell alkalmazni.
32/C. § Az anyagnyerő hely helyreállítását az engedélyes köteles harminc napon belül a bányafelügyeletnek
bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a bányafelügyelettől kérelmezni. A kérelemhez
mellékelni kell:
a) a végállapoti térképet a 32/A. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott adatok feltüntetésével,
b) a kitermelt töltésanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználására, beépítésére vonatkozó
igazolást.
32/D. § A Bt. 47/F. § (1) bekezdése szerinti bírság összegének felső határa húszmillió forint, a Bt. 47/F. § (2) bekezdése
szerinti bírság felső határa tízmillió forint.”
17. §		
A Vhr. a következő 32/E. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„(A Bt. 49/A. §-ához)
32/E. § A bányafelügyelet az éves költségvetési tervében elkülönített keretet biztosít a biztonsági- és munkavédelmi
kutatásokra, valamint ezek megvalósítására, az ipartörténeti jelentőségű bányászati emlékek felkutatására és
megőrzésére, a bányász szakma hagyományainak ápolására, a bányászati szakirodalom támogatására, továbbá
az e tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítására. A keret felhasználásról az MBFH elnöke dönt.”
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18. §		
A Vhr. 34. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. Hasznosított geotermikus energia mennyiség: a kitermelt, +30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból
kinyert energiamennyiség energetikai célra hasznosított része.”
19. §		
A Vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
20. §		
A Vhr.
a)
2. § (4) bekezdésében az „és a minősítő bizottság tagjainak” szövegrész helyébe a „valamint a minősítő
bizottság tagjainak, elnökének” szöveg,
b)
6. § (4) bekezdésében a „koordinátáival,” szövegrész helyébe a „koordinátáival, a kutatási terület alap- és
fedőlapját,” szöveg,
c)
21. § (5a) bekezdésében a „bányavállalkozó” szövegrész helyébe a „bányavállalkozó és a gázipari engedélyes”
szöveg,
d)
25/A. § (1) bekezdésében az „olyan eredeti bankgarancia” szövegrész helyébe az „olyan eredeti
garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat” szöveg
lép.
21. §

(1) Hatályát veszti a Vhr.
a)
6. § (5) bekezdése,
b)
6/E. § (3) bekezdés b)–c) pontja,
c)
21/A. §-a,
d)
23. § (7) bekezdése,
e)
34. § 12. pontja.
(2) Hatályát veszti a Vhr. 9. § (3) bekezdésében a „valamint a Bt. 3. § (1a) bekezdésben meghatározott személy”
szövegrész.

2. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet
módosítása
22. §		
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

3. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló
191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdésében „a külön jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe
„a bányafelügyelet, mint piacfelügyeleti hatóság” szöveg lép.

4. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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5. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló
23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a 13/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Fennmaradási engedélyezési eljárás
13/B. § (1) A fennmaradási engedély kiadására irányuló eljárásban az építési jogosultság igazolásán túl
a használatbavételi engedélyezési eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) A bányafelügyelet a fennmaradási engedélyt megadja, ha a megépített nyomástartó berendezés megfelel
a jogszabályokban foglalt követelményeknek.
(3) A fennmaradási engedély egyben a nyomástartó berendezésre vonatkozó használatbavételi engedély is.
(4) A fennmaradási engedély iránti kérelem elutasítása esetén rendelkezni kell a nyomástartó berendezés bontásáról
vagy műszaki felszámolásáról és az eredeti állapot lehetőség szerinti helyreállításáról.”
26. §		
Az R1. a 17. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A bírság mértéke és megfizetése
17/A. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti szabálytalan építési tevékenység
végzése esetén kiszabott bírság összegének felső határa 3 000 000 Ft.
A bírság mértéke
a) engedély nélküli építés esetében, ha
aa) a nyomástartó berendezés 100 m3 alatti, 500 000 Ft,
ab) a nyomástartó berendezés 100 m3 feletti, 1 000 000 Ft,
b) engedélytől eltérő építés esetében, ha
ba) a nyomástartó berendezés 100 m3 alatti, 250 000 Ft,
bb) a nyomástartó berendezés 100 m3 feletti, 500 000 Ft.
(2) A bírságot fizetési számlára történő készpénz befizetéssel, vagy átutalással az azt megállapító jogerős és
végrehajtható döntésben előírt határidőn belül a bányafelügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001417179-00000000 számú számlájára kell befizetni. A fizetési számlára történő készpénz befizetésen vagy
az átutalási megbízáson a döntés számát is fel kell tüntetni.”

6. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
27. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet] 8/D. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban,)
„e) ha az építési tevékenység
ea) külterületen felszínmozgás veszélyes vagy bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg, az építési
engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata szakkérdésében,
eb) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint
egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése
szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket
sérelmesnek tartja, az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari
tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseknek való megfelelőség vizsgálata szakkérdésben
első fokú eljárásban az illetékes bányakapitányságot, másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalt,”
(szakhatóságként jelöli ki.)
(2) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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7. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum
rendelet) 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MFGI-nek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti irányításáért
a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a miniszter a felelős.
(3) Az Áht. 9. § (1) bekezdés b)–c) és g)–j) pontjában meghatározott irányítási jogokat az MFGI tekintetében a Hivatal
elnöke gyakorolja.”
29. §		
A Statútum rendelet
a)
3. § (5) bekezdés i) pontjában a „Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „Bt. 26/A. § (4) és
(6a) bekezdése szerinti” szöveg,
b)
3/C. §-ában az „az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság
részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i
617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet melléklet 5. pontja” szövegrész helyébe „az Európai Unión belüli
energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről,
a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet melléklet 5. pontja”
szöveg,
c)
3/C. §-ában a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal” szöveg,
d)
10. § 1. pontjában a „bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június
24-i 617/2010/EU, Euratom” szövegrész helyébe a „bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet
felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU
európai parlamenti és” szöveg
lép.

8. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
30. §		
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

9. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
a 6. melléklet szerint módosul.

10. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről
szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány a mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban, ha
a tereprendezés
a) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint
egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése
szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket
sérelmesnek tartja – az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari
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tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseknek való megfelelőség vizsgálata szakkérdésben –, vagy
b) ásványi nyersanyag kitermeléssel jár, a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás,
hasznosítás módja meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradékfizetési kötelezettség megállapítása szakkérdésben
a bányakapitányságot szakhatóságként jelöli ki.”

11. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós,
valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal
hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről,
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása
33. §

(1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 112/2011. (VII. 4.) Korm.
rendelet] 1. melléklete 7. melléklet szerint módosul.
(2) A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 2. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

12. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány a mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban, ha
a tereprendezés
a) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint
egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése
szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket
sérelmesnek tartja – az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari
tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseknek való megfelelőség vizsgálata szakkérdésben –, vagy
b) ásványi nyersanyag kitermeléssel jár, a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás,
hasznosítás módja meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradékfizetési kötelezettség megállapítása szakkérdésben
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.”

13. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása
35. §		
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az elvi építési és a használatbavételi engedélyezési eljárás kivételével az építésügyi hatósági engedély
megadásához, valamint a bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenység
végzéséhez az építési tevékenységgel érintett ingatlan tekintetében az építési jogosultságot igazolni kell.
(2) A jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetében az építmény bontására irányuló építésügyi hatósági engedély
megadásához a jelzálogjog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.
(3) Az építési jogosultság a következő okiratokkal igazolható:
a) az építtető tulajdonában lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén az érintett földrészlet
tekintetében az építtető tulajdonjogának fennállására vonatkozó nyilatkozatával, vagy tulajdonilap-másolattal,
b) jogerős bírósági vagy jogerős és végrehajtható hatósági határozattal,
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c) nem az építtető tulajdonában lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén az ingatlan
tulajdonosának, közös tulajdon esetén valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló
bírósági határozattal,
d) társasház esetében közgyűlési határozattal vagy
e) szövetkezet esetében a szövetkezet hozzájáruló nyilatkozatával.
(4) A (2) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozatot közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni. A (3) bekezdés a) pontja szerint, ha az építtető tulajdonjogának fennállására vonatkozóan nyilatkozattal
igazolja építési jogosultságát, a bányafelügyelet a nyilatkozatban foglaltak valódiságát az elektronikus
szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszeren, a TAKARNET-en keresztül, az érintett ingatlanok
tulajdonilap-másolatának elektronikus formában történő lekérdezésével ellenőrzi.
(5) Nem kell az építési jogosultságot igazolni, ha az e rendelet hatálya alá tartozó sajátos építményt a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (10) bekezdése vagy a 38/A. § (5a) bekezdése szerinti közterületen helyezik el.”
36. §		
Az R2.
a)
34. §-ában a „6. melléklet” szövegrész helyébe a „8. melléklet” szöveg,
b)
38. § (1) bekezdés d) pontjában a „településrendezési tervek” szövegrész helyébe „településrendezési
eszközök” szöveg,
c)
39. § (1) bekezdés g) pontjában „a 38. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben” szövegrész helyébe
„a településrendezési eszközök és az általános érvényű kötelező építésügyi előírások és biztonsági
szabályzatok megszegésével történő létesítés esetében” szöveg
lép.
37. §		
Az R2. a 9. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
38. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
10. § d)–e) pontja,
b)
25. § (3) bekezdése,
c)
38. § (1) bekezdése.

14. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása
39. §		
A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. alcím címe
helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély”
40. §		
Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedélyben a bányafelügyelet
meghatározza a kutatás engedélyezett időtartamát, a műszaki-biztonság és a tulajdon védelme érdekében
szükséges feltételeket, a kutatási területtel érintett település nevét és az érintett ingatlanok helyrajzi számát és
a kutatási terület sarokpontjainak EOV rendszer szerinti koordinátáit, valamint elfogadja a kutatási munkaprogram
tartalmát.
(2) A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási területet a 2. melléklet I. pontja szerint
blokkokban kell megállapítani úgy, hogy egy kutatási területen belül minden blokk legalább egy határoló oldallal
érintkezzen a szomszédos blokkal.
(3) Egy kutatási blokk területe legfeljebb 400 km2 lehet.
(4) A bányafelügyelet a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély iránti kérelmet
elutasítja a kérelemben megjelölt kutatási terület azon részére, amelyre másnak a szén-dioxid geológiai tárolásához
kapcsolódó földtani kutatási engedélyt adtak ki.
(5) A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedélyben meghatározott kutatási területen,
a kutatási idő leteltéig, a kutatási engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem egyeztethető bányászati
tevékenység nem engedélyezhető.”
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41. §		
Az R3. 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély módosítása és
átruházása”
42. §		
Az R3. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély átruházása iránti kérelemhez
mellékelni kell:
a) a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély átruházására vonatkozó, közokiratba
vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megállapodást,
b) az átvevő közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba foglalt nyilatkozatát
a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedélyben foglalt tevékenységgel
összefüggésben az átadót terhelő kötelezettségek átvállalásáról,
c) az átvevő ajánlatát a kutatási biztosítékra, amely nem lehet kevesebb az átadó által nyújtott biztosítéknál,
d) a tevékenység gyakorlására előírt jogszabályi feltételek, szakmai és egyéb követelmények teljesítésének
igazolását,
e) az átadó által megépített létesítmények tulajdon-, használati jogának rendezésére vonatkozó megállapodást,
f ) az átadó nyilatkozatát a kutatási engedélyt terhelő jogokról,
g) az átvevő – a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, a számvitelről szóló törvénynek megfelelő –
éves beszámolóját, vagy új szervezet esetében a 3 évre szóló auditált üzleti tervét,
h) a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, az átvevő szakmai tevékenységét és kötelezettségei
teljesítését bemutató beszámolót, valamint
i) az átvevő fizetőképességét igazoló pénzintézeti igazolást.”
43. §		
Az R3. 35. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az üzemeltető)
„a) a szén-dioxid geológiai tárolása érdekében a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási
tevékenységet kutatási engedély nélkül folytatja 100 000 000 forintig,”
(terjedhet a bányafelügyelet által kiszabható bírság mértéke.)
44. §		
Az R3.
a)
3. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 7. § (1) bekezdésében a „földtani kutatási
engedély” szövegrész helyébe a „szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási engedély”
szöveg,
b)
6. § (1) bekezdésében a „földtani kutatás” szövegrész helyébe a „szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó
földtani kutatás” szöveg,
c)
7. § (2) bekezdésében a „földtani kutatási engedélyt” szövegrész helyébe a „szén-dioxid geológiai tárolásához
kapcsolódó földtani kutatási engedélyt” szöveg,
lép.

15. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
45. §

(1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet]
5. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(2) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

16. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.)
Korm. rendelet 3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
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17. Záró rendelkezés
47. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 311/2014. (XII. 1.) Korm. rendelethez
A Vhr. 2. számú melléklet II. pontja helyébe következő rendelkezés lép:
„II. A vezetékjogi dokumentáció tartalma:
1. A vezeték nyomvonalát és a biztonsági övezet nagyságát (sávját) ábrázoló, ingatlan-nyilvántartási térkép
másolatán készített legfeljebb M 1:500, de legalább M 1:4000 méretarányú helyszínrajz. A helyszínrajz egyedi
rajzszáma és megnevezése.
2. A vezeték műszaki jellemzőinek felsorolása (vezeték anyaga, névleges nyomása, átmérője).
3. A vezetékjoggal érintett ingatlanokra vonatkozó, és az illetékes járási földhivatal által érvényes záradékkal ellátott
változási vázrajz és terület kimutatás.
4. Üzemeltetésre vonatkozó vezetékjog esetén a megépített vezeték használatbavételi engedélyének iktatószámára
történő hivatkozás, és a megépített vezeték megvalósulási térképe.
5. A vezetékjog alapítására vonatkozó ajánlat megküldését bizonyító irat.”
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2. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat
6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Bevonás és közreműködés feltétele)

(6.)

Ha az építési tevékenység
a) külterületen
felszínmozgás-veszélyes, illetve
bányászati tevékenységgel érintett
területen valósul meg;
vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj- és
földgázbányászati létesítmény,
szállítóvezeték, elosztóvezeték,
célvezeték, valamint egyéb gáz
és gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és az
építtető az üzemeltetőnek a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
19/B. § (2) bekezdése szerint
egyetértésének megtagadását vagy
az üzemeltető által az egyetértés
megadásához szabott feltételeket
sérelmesnek tartja, vagy
c) ásványi nyersanyag kitermeléssel
jár.

(Szakkérdés)

Az a) pont esetében az
építési engedély iránti
kérelem földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltető nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása
a gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű
használatával és védelmével
kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő-e.
A c) pont esetében a
kitermelni tervezett ásványi
nyersanyag mennyisége,
fajtája, a felhasználás,
hasznosítás módjának
meghatározása, az
ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradékfizetési kötelezettség
megállapítása.

(Első fokú

(Másodfokú

eljárásban)

eljárásban)

bányakapitányság

Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

”
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3. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 3. számú melléklete a következő 19a. sorral egészül ki:
(A.

(B.

(C.

Sorszám)

A tevékenység megnevezése)

Küszöbérték, feltétel)

„19a.

Vizek kártételei elleni védelem és
védekezés célját szolgáló közcélú
vízilétesítmények építéséhez szükséges
ásványi nyersanyagot biztosító
anyagnyerő hely

védett természeti területen, Natura 2000 területen”
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4. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„
(A)

(5.)

Ha az építési
tevékenység
a) külterületen
felszínmozgás
veszélyes, illetve
bányászati
tevékenységgel
érintett területen
valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű
kőolaj- és
földgázbányászati
létesítmény,
szállítóvezeték,
elosztóvezeték,
célvezeték,
valamint egyéb
gáz és gáztermék
vezeték biztonsági
övezetében valósul
meg, és az építtető
az üzemeltetőnek
a bányászatról
szóló 1993. évi
XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/B. §
(2) bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását
vagy az üzemeltető
által az egyetértés
megadásához
szabott feltételeket
sérelmesnek tartja,
vagy
c) ásványi nyersanyag
kitermeléssel jár.

(B)

Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem földtani
szempontú megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az üzemeltető
nyilatkozatában foglalt feltételek
vagy a hozzájárulás megtagadása
a gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű használatával és
védelmével kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni
tervezett ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a felhasználás,
hasznosítás módjának
meghatározása, az ásványvagyonvédelmi szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-fizetési
kötelezettség megállapítása.

(C)

bányakapitányság

(D)

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

”
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5. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

(10.)

(Bevonás és közreműködés feltétele)

(Szakkérdés)

Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgásveszélyes, illetve bányászati
tevékenységgel érintett területen
valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj- és
földgázbányászati létesítmény,
szállítóvezeték, elosztóvezeték,
célvezeték, valamint egyéb gáz
és gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és
az építtető az üzemeltetőnek
a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 19/B. § (2) bekezdése
szerint egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltető által az egyetértés
megadásához szabott feltételeket
sérelmesnek tartja, vagy
c) ásványi nyersanyag
kitermeléssel jár.

Az a) pont esetében az
építési engedély iránti
kérelem földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltető nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása
a gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű
használatával és védelmével
kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő-e.
A c) pont esetében a
kitermelni tervezett ásványi
nyersanyag mennyisége,
fajtája, a felhasználás,
hasznosítás módjának
meghatározása, az
ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradékfizetési kötelezettség
megállapítása.

(Elsőfokú eljárásban)

bányakapitányság

(Másodfokú eljárásban)

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

”

24131

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 172. szám

6. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint az egyes
szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Bevonás és közreműködés

(Szakkérdés)

(Első fokú eljárásban)

(Másodfokú eljárásban)

feltétele)

(10.)

Ha az építési
tevékenység
a) külterületen
felszínmozgásveszélyes, illetve
bányászati
tevékenységgel érintett
területen valósul meg;
vagy
b) nyomvonaljellegű
kőolaj- és
földgázbányászati
létesítmény,
szállítóvezeték,
elosztóvezeték,
célvezeték,
valamint egyéb
gáz és gáztermék
vezeték biztonsági
övezetében valósul
meg, és az építtető
az üzemeltetőnek a
bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/B. §
(2) bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását
vagy az üzemeltető
által az egyetértés
megadásához
szabott feltételeket
sérelmesnek tartja,
vagy
c) ásványi nyersanyag
kitermeléssel jár.

Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem földtani
szempontú megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az üzemeltető
nyilatkozatában foglalt feltételek
vagy a hozzájárulás megtagadása
a gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű használatával és
védelmével kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni
tervezett ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a felhasználás,
hasznosítás módjának
meghatározása, az ásványvagyonvédelmi szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-fizetési
kötelezettség megállapítása.

bányakapitányság

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

”
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7. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 3.1. sorának helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Bevonás és közreműködés feltétele)

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

(Szakkérdés)

A nukleáris létesítmény
telephelyének vizsgálatára
és értékelésére, a
telephelye jellemzőinek
és alkalmasságának
megállapítására, valamint
tervezésére vonatkozó,
földtani, bányászati
és műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A nukleáris létesítmény
építése során kitermelni
tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a
felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradékfizetési kötelezettség
megállapítása.
Nukleáris létesítmény
végleges leállítása esetén a
földtani és műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.

(Eljárás)

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

(Eljáró hatóság)

Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal
területileg
illetékes
bányakapitánysága

”
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8. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 9–11. sorának helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(A)

(B)

(C)

(D)

A radioaktívhulladék-tároló
létesítmény esetén.

A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények építése során
kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája,
a felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradékfizetési kötelezettség
megállapítása.

a) telephely
kutatási
keretprogram
engedély,
b) (fázisonkénti)
telephelykutatási
engedély
c) telepítési
engedély
d) létesítési
engedély,
e) üzemeltetési
engedély,
f ) lezárási engedély

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
területileg illetékes
bányakapitánysága

(10.) A radioaktívhulladék-tároló
létesítmény építményeire
vonatkozó eljárásokban, ha
annak földtani vonatkozása
is van, illetve az építés
során ásványi nyersanyagot
termelnek ki.

A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények építése során
kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a
felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradékfizetési kötelezettség
megállapítása.

építési (bontási) és
használatbavételi
engedély

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
területileg illetékes
bányakapitánysága

(9.)
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(11.) A radioaktívhulladék-tároló
létesítmény átalakítása esetén,
ha annak földtani vonatkozása
is van, illetve az átalakítás
során ásványi nyersanyagot
termelnek ki.

A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények átalakítása
során kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája,
a felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradékfizetési kötelezettség
megállapítása.

radioaktívhulladéktároló
létesítmény
átalakításának
engedélyezése

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
területileg illetékes
bányakapitánysága

”
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9. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
„8. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A 3. melléklet 2. pontjában meghatározott építési tevékenység befejezésére vonatkozó bejelentés
adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Az építtető megnevezése.
Az építési tevékenységgel érintett ingatlanok címe, helyrajzi száma.
Az építési tevékenység rövid leírása.
A sajátos építmény rendeltetésének megnevezése.
Az építtető nyilatkozata arról, hogy az építési tevékenységgel érintett ingatlan tekintetében a vezetékjog
bejegyzését kezdeményezték, illetve a Bt. 38/A. § (5b) bekezdés szerinti megállapodást megkötötték.
A kivitelező adatai:
6.1. Neve.
6.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.
A felelős műszaki vezető adatai:
7.1. Neve és névjegyzéki jele.
7.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.
Az építési műszaki ellenőr adatai:
8.1. Neve és névjegyzéki jele.
8.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.
A kiviteli tervek készítőjének adatai:
9.1. Neve és jogosultsági száma.
9.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.
A tervellenőr adatai:
10.1. Neve és jogosultsági száma.
10.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.”

10. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet V. pontja a következő 2. alponttal egészül ki:
(A bányafelügyelet szakhatósági állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció)
„2. Az építési tevékenység során kitermelni tervezett ásványi nyersanyag fajtáját és mennyiségét meghatározó
összefoglaló jelentés.”
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11. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(15.)

(A)

(B)

Ha az építési tevékenység
a) felszínmozgásveszélyes, illetve
bányászati
tevékenységgel érintett
területen valósul meg;
vagy
b) nyomvonaljellegű
kőolaj- és
földgázbányászati
létesítmény,
szállítóvezeték,
elosztóvezeték,
célvezeték, valamint
egyéb gáz és gáztermék
vezeték biztonsági
övezetében valósul
meg, és az építtető
az üzemeltetőnek a
bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/B. §
(2) bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását vagy
az üzemeltető által az
egyetértés megadásához
szabott feltételeket
sérelmesnek tartja, vagy
c) során több mint
500 m3 ásványi
nyersanyag mennyiséget
termelnek ki.

Az a) pont esetében
az építési engedély
iránti kérelem
földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében
annak megállapítása,
hogy az üzemeltető
nyilatkozatában
foglalt feltételek
vagy a hozzájárulás
megtagadása a gázipari
tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű
használatával
és védelmével
kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő-e.
A c) pont esetében a
kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája,
a felhasználás,
hasznosítás módjának
meghatározása,
az ásványvagyonvédelmi szempontok
érvényesítése, valamint
a bányajáradékfizetési kötelezettség
megállapítása.

(C)

a) építési,
b) összevont,
c)
d) használatbavételi,
e) fennmaradási
engedélyezési
eljárás

(D)

bányakapitányság

(E)

Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

”
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12. melléklet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez
Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.)
Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(18.)

(A)

(B)

Ha az építési tevékenység
a) külterületen
felszínmozgás-veszélyes,
illetve bányászati
tevékenységgel érintett
területen valósul meg;
vagy
b) nyomvonaljellegű
kőolaj- és
földgázbányászati
létesítmény,
szállítóvezeték,
elosztóvezeték,
célvezeték, valamint
egyéb gáz és gáztermék
vezeték biztonsági
övezetében valósul meg,
és
az építtető az
üzemeltetőnek a
bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/B. §
(2) bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását vagy
az üzemeltető által az
egyetértés megadásához
szabott feltételeket
sérelmesnek tartja, vagy
c) ásványi nyersanyag
kitermeléssel jár.

Az a) pont esetében az
építési engedély iránti
kérelem földtani szempontú
megalapozottságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltető nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása
a gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű használatával
és védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni
tervezett ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a
felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-fizetési
kötelezettség megállapítása.

(C)

bányakapitányság

(D)

Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 49/2014. (XII. 11.) NFM rendelete
a Millenáris Kulturális Tudományos Nonprofit Kft. és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
gyakorló szervezet kijelöléséről
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Millenáris Kulturális Tudományos Nonprofit Kft. és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető
Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának
2018. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölöm ki.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 50/2014. (XII. 11.) NFM rendelete
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
és a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok
végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet
módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 29. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása
1. §		
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
(a továbbiakban: R1.) melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról,
valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló
40/2012. (VII.10.) NFM rendelet módosítása
2. §		
A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok
végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII.10.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A 4. § szerinti bevételek a működési kiadások körében felhasználhatók:)
„g) a közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatokhoz kapcsolódóan az elektronikus építési napló
bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges feladatok fedezetére.”
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3. §		
Az R2. 11. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(A 4. § szerinti bevételek felhasználása során a KKK látja el:)
„o) a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság bevonásával a közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatokhoz kapcsolódóan
az elektronikus építési napló bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges feladatokat.”

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 50/2014. (XII. 11.) NFM rendelethez
Az R1. mellékletének módosítása
Az R1. mellékletének 35.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.8 A várakozási tilalom hatálya alól felmentett járművek meghatározott körét feltüntető kiegészítő tábla
a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó szervek székhelye homlokzatának
hosszában
b) a bíróságok, az Országos Bírósági Hivatal az igazságügyi szakértői intézmények, az ügyészségek, a Magyar
Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a rendvédelmi szervek
(rendőrség, hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, büntetés-végrehajtási
szervezet) országos, továbbá területi vagy helyi szervei, a diplomáciai testületek, a humán egészségügyi feladatokat
ellátó szervezetek (kórházak, orvosi rendelőintézetek, mentőállomások, elsősegélynyújtó helyek), valamint
a köztestületek tulajdonában álló, azok székhelyéül szolgáló épületeinél azok homlokzatának hosszában
c) a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, nemzeti
vagyonba tartozó vasúti pálya működtetését ellátó gazdasági társaság és a vasúti személyszállítási közszolgáltatást
ellátó gazdasági társaság működtetésébe tartozó vagy használatában álló, Budapest közigazgatási határain belül
található vasúti üzemi létesítményeinél, az épület homlokzatának hosszában, vagy az épületet magában foglaló
ingatlan hosszában az azt határoló közúton
helyezhető el, e szervek járműveinek a várakozási tilalom hatálya alóli mentesítése érdekében. A kiegészítő
táblán egyértelművé kell tenni, ha a mentesítés kiterjed az ott dolgozók, vagy az oda ügyintézésre érkezők
személygépkocsijaira.”

A nemzeti fejlesztési miniszter 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés
b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
a) 81. § (2) bekezdése alapján,
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b) 81. § (3) bekezdése alapján,
c) 81. § (5) bekezdése alapján,
d) 81. § (6) bekezdése alapján,
e) 81. § (7) bekezdése alapján,
f ) 81. § (8) bekezdése alapján,
g) 81. § (9) bekezdése alapján,
h) 81. § (10) bekezdése alapján, vagy
i) 81/A. § (2) bekezdése alapján, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és
belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok
általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet A. táblázatában foglalt esetekben
van helye.”
2. §		
Az R.
a)
2. § (3) bekezdés b) pontjában a „39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet [a továbbiakban: 39/2003. (VI. 13.)
GKM rendelet]” szövegrész helyébe az „57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet [a továbbiakban: 57/2011. (XI. 22.)
NFM rendelet]” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdés c) pontjában az „a 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet melléklete 1. része 8.02. cikkének
1–4. pontja” szövegrész helyébe a „az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet melléklete 1. része 8.02. cikkének
1–5. pontja” szöveg,
c)
2. § (3) bekezdés f ) és g) pontjában az „a 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet” szövegrész helyébe a „az 57/2011.
(XI. 22.) NFM rendelet” szöveg,
d)
2. § (5) bekezdés i) pontjában a „11/A–11/G.” szövegrész helyébe a „11/A–11/F.” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 43/2014. (XII. 11.) OGY határozata
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról*
1. Az Országgyűlés elfogadja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Gelencsér Attila s. k.,

Hegedűs Lorántné s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2014. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

