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Törvények

2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól*
Az Országgyűlés az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek
csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása,
az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és
hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében
a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E törvény alkalmazásában
1.
ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás: a jogszabályban meghatározott szerv vagy szolgáltató
meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését, elektronikus
ügyintézést biztosító szervhez való elektronikus azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás;
2.
archiválási szolgáltatás: az elektronikus dokumentumok hosszú távú megőrzésére vonatkozó szolgáltatás,
amely magában foglalja a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: eIDAS Rendelet) 3. cikk
16. pont c) alpontja szerinti bizalmi szolgáltatást is;
3.
automatikus információátadás: információátadás az információ átadását biztosító együttműködő szerv
részéről emberi beavatkozást nem igénylő módon;
4.
automatikus információátadási felület: az információ átadását biztosító együttműködő szerv által létrehozott
és üzemeltetett, automatikus információátadást lehetővé tevő műszaki megoldás;
5.
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés: olyan szolgáltatás, amelynek keretében a jogszabályban
meghatározott szolgáltató az ügyfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot az általa igazolt személyhez
rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja;
6.
belső nyilvántartás: olyan nyilvántartás, amelynek a vezetése kizárólag az azt vezető szerv saját céljait,
feladatellátását, ellenőrzési tevékenységét szolgálja, és nem célja, hogy harmadik személy számára adatot
adjon át, valamint nem minősül információforrásnak harmadik személy számára;
7.
bizalmi szolgáltatás: az eIDAS Rendelet 3. cikk 16. pontja szerinti szolgáltatás;
8.
bizalmi szolgáltatási rend: olyan szabálygyűjtemény, amelyben egy bizalmi szolgáltató, igénybe vevő vagy
más személy valamely bizalmi szolgáltatás használatának feltételeit írja elő igénybe vevők valamely közös
biztonsági követelményekkel rendelkező csoportja vagy meghatározott alkalmazások számára;
9.
bizalmi szolgáltatási ügyfél: a bizalmi szolgáltatóval szolgáltatási szerződést kötő személy;
10.
bizalmi szolgáltató: az eIDAS Rendelet 3. cikk 19. pontja szerinti bizalmi szolgáltató;
11.
biztonságos kézbesítési szolgáltatás: olyan kézbesítési szolgáltatás, amely az elektronikus küldemény
kézbesítésével kapcsolatosan az alábbi feltételek mindegyikének teljesülését biztosítja:
a)
ha a küldőtől átvett üzenetet változatlan formában a címzett rendelkezésére bocsátották, akkor
erről a küldő számára legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus
dokumentumba foglalt igazolás álljon rendelkezésre,
b)
az üzenet és a kézbesítést igazoló okirat észrevétlenül nem megváltoztatható sem a kézbesítés
során, sem a kézbesítést követően,
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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c)

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

az üzenet átvevője csak a címzett vagy a feljogosított helyettes átvevő lehet, és a tényleges átvevő
személyét az átvétellel kapcsolatos okirat igazolja,
d)
a feladónak okirati bizonyíték áll rendelkezésére (tértivevény) arról az esetről is, ha a kézbesítés
a megadott időn belül sikertelen; az igazolás a meghiúsulás időpontját és – ha azonosítható – okát
tartalmazza;
egyszerű információátadás: információ automatikus információátadásnak nem minősülő átadása
együttműködő szervek között;
elektronikus azonosítás: az eIDAS Rendelet 3. cikk 1. pontjában meghatározott folyamat;
elektronikus fizetés:
a)
a pénzforgalmi számláról történő átutalás,
b)
az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő átutalás,
c)
az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő egyszerűsített elektronikus
fizetés,
d)
a bankkártyával történő fizetés,
e)
az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, POS terminál útján történő bankkártyás
fizetés;
elektronikus fizetési és elszámolási rendszer: a Kormány által rendeletben meghatározott módon a hozzá
csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szervek és ügyfeleik számára a fizetési számlák közötti
elektronikus fizetések lehetőségét biztosító szolgáltatás;
elektronikus információs rendszer: az adatok, információk kezelésére használt eszközök (környezeti
infrastruktúra, hardver, hálózat és adathordozók) és szoftverek együttese;
elektronikus ügyintézést biztosító szerv:
a)
az államigazgatási szervek,
b)
a helyi önkormányzat,
c)
a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb
jogalanyok,
d)
az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok, választottbíróságok,
e)
az alapvető jogok biztosa,
f)
az ügyészség,
g)
a közjegyzők,
h)
a bírósági végrehajtók,
i)
a hegyközségek kivételével a köztestületek,
j)
a közüzemi szolgáltatók,
k)
a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó
vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok, valamint
l)
a Kormány által rendeletben meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését
önkéntesen vállaló, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító,
az a)–k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalanyok;
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet): az elektronikus ügyintézés előmozdításáért,
az elektronikus ügyintézés felügyeletéért, az együttműködő szervek együttműködéséért és koordinációjáért
felelős, e törvényben és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feladatokat
ellátó, Kormány által kijelölt szerv;
elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelynek keretében a jogszabályban
kijelölt szolgáltató biztosítja az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által meghatározott adattartalmú
elektronikus űrlapok létrehozását, azok ügyfél általi kitöltésének és benyújtásának lehetőségét;
érvényesítési adat: az eIDAS Rendelet 3. cikk 40. pontja szerinti adat;
érvényességi lánc: az elektronikus dokumentum vagy annak lenyomata és azon egymáshoz rendelhető
információk (így különösen azon tanúsítványok, a tanúsítványokkal kapcsolatos információk, az aláírás
vagy bélyegző létrehozásához használt adatok, a tanúsítvány aktuális állapotára, visszavonására
vonatkozó információk, valamint a tanúsítványt kibocsátó szolgáltató érvényességi adatára és annak
visszavonására vonatkozó információk) sorozata, amelyek segítségével megállapítható, hogy az elektronikus
dokumentumon elhelyezett fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás, bélyegző vagy
időbélyegző, az aláírás, bélyegző vagy időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt;
fokozott biztonságú elektronikus aláírás: az eIDAS Rendelet 3. cikkének 11. pontja szerinti aláírás;
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23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
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gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó
szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező,
belföldi székhelyű szervezet;
hitelesítési rend: olyan bizalmi szolgáltatási rend, amely bizalmi szolgáltatás keretében kibocsátott
tanúsítványra vonatkozik;
információátadás: információk együttműködő szervek közötti átadása és átvétele;
információátadási szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelynek keretében egy együttműködő szerv egyszerű
vagy automatikus információátadás útján adatokat vagy iratokat ad át egy másik együttműködő szervnek;
információforrás: az a jogalany, akinél az információ rendelkezésre áll;
irányadó bizalmi szolgáltatási követelmények: az eIDAS Rendeletben, az eIDAS Rendelet uniós végrehajtási
aktusaiban, az e törvényben, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, a bizalmi
szolgáltató szolgáltatási szabályzatában, bizalmi szolgáltatási rendjében, valamint a bizalmi felügyelet
bizalmi szolgáltatóra vonatkozó határozatában meghatározott követelmények;
jogi képviselő: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél képviseletében eljáró ügyvéd, ügyvédi
iroda és jogtanácsos;
kormányzati célú hírközlési szolgáltatás: az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott
kormányzati célú hálózatnak minősülő, jogszabályban meghatározott elektronikus hírközlő hálózat
felhasználásával, jogszabályban meghatározott felhasználók részére nyújtott elektronikus hírközlési
szolgáltatás;
központi dokumentumhitelesítési ügynök: olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, ahol az ügyfél
vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyintézője az általa feltöltött iratot a szolgáltatás által
felkínált hitelesítési módok közül választva hitelesítheti;
közfeladatot ellátó szerv: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
törvényben meghatározott, a 17. pontban foglaltak közé nem tartozó közfeladatot ellátó szerv;
közüzemi szolgáltató: az a vállalkozás, amely törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási
kötelezettség hatálya alá tartozik, amely e kötelezettség alapján víziközmű-szolgáltatást, távhőszolgáltatást,
települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres begyűjtésére, gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére
irányuló szolgáltatást, kéményseprő-ipari szolgáltatást, egyetemes postai szolgáltatást, villamos
energia egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére villamosenergia-vásárlási szerződés vagy
hálózathasználati szerződés alapján nyújtandó szolgáltatást, valamint földgáz egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználó részére földgáz-kereskedelmi szerződés vagy elosztóhálózat-használati szerződés
alapján nyújtandó szolgáltatást nyújt és a szolgáltatásaiért a tárgyévet megelőző évben havonta átlagosan
legalább 150 000 számlát bocsátott ki;
lenyomat: olyan meghatározott hosszúságú, az elektronikus dokumentumhoz rendelt bitsorozat, amelynek
képzése során a használt eljárás (lenyomatképző eljárás) a képzés időpontjában teljesíti az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben megfogalmazott követelményeket;
minősített adat: a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat;
minősített bizalmi szolgáltatás: az eIDAS Rendelet 3. cikk 17. pontja szerinti szolgáltatás;
minősített bizalmi szolgáltató: az eIDAS Rendelet 3. cikk 20. pontja szerinti szolgáltatás;
minősített elektronikus aláírás: az eIDAS Rendelet 3. cikk 12. pontja szerinti aláírás;
összerendelési nyilvántartás: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló törvényben szabályozott összerendelési nyilvántartás;
személyre szabott ügyintézési felület: a jogszabályban kijelölt szolgáltató által nyújtott olyan, az ügyfél által
személyre szabható internetes alkalmazás, amely az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető
lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és
egyéb kötelezettségek teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások
igénybevételére;
szolgáltatási szabályzat: a bizalmi szolgáltató nyilatkozata az egyes bizalmi szolgáltatások nyújtásával
kapcsolatosan alkalmazott részletes eljárási vagy más működési követelményekről;
szolgáltatási szerződés: a bizalmi szolgáltató és a bizalmi szolgáltatási ügyfél között létrejött szerződés, amely
a bizalmi szolgáltatás nyújtására és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket tartalmazza;
tanúsítvány alany: a tanúsítványban a bizalmi szolgáltató által igazolt azonosságú vagy tulajdonságú személy,
így különösen elektronikus aláírás tanúsítványa esetén az aláíró;
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44.

45.

46.
47.

48.

tanúsítvány: az elektronikus aláírás tanúsítvány, az elektronikus bélyegző tanúsítvány és a weboldalhitelesítő tanúsítvány, valamint mindazon, a bizalmi szolgáltatás keretében a szolgáltató által kibocsátott
elektronikus igazolás, amely tartalmazza a tanúsítványra vonatkozó érvényesítési adatot és a tanúsítvány
használatához szükséges kapcsolódó adatokat, és amely elektronikus dokumentum megbízhatóan védve
van a kibocsátáskor és az érvényességi ideje alatt rendelkezésre álló technológiákkal elkövetett hamisítás
ellen;
tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat
céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal
történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya,
a számítógép merevlemeze;
természetes személy: nem gazdálkodó szervezetként eljáró, a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti
természetes személy;
természetes személy tanúsítvány alany: a tanúsítványban szereplő természetes személy, függetlenül attól,
hogy a tanúsítványban egyúttal valamely nem természetes személy képviseletére való jogosultságát vagy
azzal való kapcsolatát is igazolják;
ügyfél: az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként
vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek
képviselőjeként részt vevő olyan személy vagy egyéb jogalany, aki vagy amely elektronikus ügyintézést
biztosító szervnek nem minősül és az ügyben eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem tagja
vagy alkalmazottja.

MÁSODIK RÉSZ
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST BIZTOSÍTÓ SZERV ÉS AZ ÜGYFÉL ELEKTRONIKUS
KAPCSOLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. Az elektronikus ügyintézés alapelvei
2. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály
alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek
(e rész alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügy) az ügyfelekkel történő elektronikus intézését az e részben
meghatározottak szerint kötelesek biztosítani.
(2) Az 1. § 17. pont l) alpontja szerinti jogalany a Felügyeletnek történő bejelentéssel vállalja a Kormány által
rendeletben meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését.
(3) E Rész rendelkezései tekintetében
a)
a gazdálkodó szervezetnek minősülő elektronikus ügyintézést biztosító szerv és a közműszolgáltató közötti
magánjogi jogviszony tekintetében a gazdálkodó szervnek minősülő elektronikus ügyintézést biztosító szerv,
b)
a gazdálkodó szervezetként eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az 1. § 17. pont k) és l) alpontja
szerinti jogalanyok közötti magánjogi jogviszony tekintetében a gazdálkodó szervnek minősülő elektronikus
ügyintézést biztosító szerv,
c)
a közműszolgáltató vagy az 1. § 17. pont k) és l) alpontja szerinti jogalanyok és ezek tagja vagy alkalmazottja
közötti magánjogi jogviszony tekintetében a tag vagy alkalmazott
ügyfélnek minősül.
(4) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy annak tagja vagy alkalmazottja e Rész rendelkezései tekintetében
e törvény szerinti ügyfélnek minősül, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt folyó
a)
büntetőeljárásban terheltként, tanúként, tolmácsként vagy szakértőként,
b)
hatósági eljárásban ügyfélként, tanúként, tolmácsként vagy szakértőként,
c)
peres vagy nemperes eljárásban félként, tanúként, tolmácsként vagy szakértőként,
d)
szabálysértési eljárásban eljárás alá vont személyként, tanúként, tolmácsként vagy szakértőként
jár el.
(5) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e Részben foglalt rendelkezéseket az (1)–(4) bekezdés hatálya alá nem
tartozó, funkcionális működésével összefüggő ügyekben is alkalmazhatja.
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3. §		
Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét
– az e törvényben meghatározott módon – elektronikusan intézze.
4. §		
Elektronikus ügyintézés esetére – az egyszerűbb és költségkímélőbb eljárásra tekintettel – egységes elvek alapján,
azonos feltételek mellett az 1. § 17. pont l) alpontja szerinti szerv a jogszabályban vagy általános szerződési
feltételeiben meghatározottaknál rövidebb ügyintézési határidőt vállalhat, amennyiben az nem hat ki kedvezőtlenül
a nem elektronikusan intézett ügyek átlagos ügyintézési idejére.
5. §

(1) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos jogszabály nem tartalmazhat olyan követelményt, amely valamely
meghatározott műszaki megvalósítás vagy megoldás alkalmazását teszi az ügyfél számára kötelezővé, kivéve
a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben meghatározott kormányzati célú hírközlési szolgáltatást,
valamint az állam által ingyenesen biztosított infokommunikációs szolgáltatások igénybevételét.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére együttműködésük elősegítése érdekében jogszabály előírhatja
meghatározott műszaki megoldás vagy megvalósítás alkalmazását.

6. §

(1) Elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél – jogaik gyakorlása és
kötelezettségeik teljesítése során – a jóhiszeműség, tisztesség és kölcsönös együttműködés követelményének
megfelelően kötelesek eljárni.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus ügyintézést támogató és a jogszabályban előírt
feltételeket biztosító rendszerfolyamatokat az ügyfél érdekeinek figyelembevételével alakítja ki.

7. §		
Az elektronikus ügyintézés során biztosítani kell a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok
megismerhetőségét és a személyes, a minősített és a nem nyilvános adatok védelmét.

II. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
8. §

(1) Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában –
jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus
úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.
(2) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói
hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok
másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.
(3) Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét
csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem
pótolható benyújtása elengedhetetlen.

3. Kötelező elektronikus ügyintézés
9. §

(1) Elektronikus ügyintézésre köteles
a)
a gazdálkodó szervezet valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében, valamint
b)
az ügyfél jogi képviselője.
(2) Elektronikus ügyintézésre az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túl az ügyfél vagy annak képviselője
kizárólag törvényben meghatározott esetekben és csak akkor köteles, ha az adott ügyintézési cselekmény
tekintetében az értelmezhető.
(3) Természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.
(4) Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha
a)
az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg
vagy tartósan nem tesz eleget,
b)
az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy
tartósan nem érhető el,
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c)

az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt
formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.
(5) Ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást – vagy az elektronikus
kapcsolattartás módját – kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat – a törvényben
meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével – hatálytalan.
(6) A (4) bekezdés szerinti hátrányos jogkövetkezmény alóli mentesség csak addig áll fenn, amíg a (4) bekezdés szerinti
körülmények vagy események fennállnak.

4. Az elektronikus ügyintézés módja
10. §		
Az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb
kötelezettségeket választása szerint
a)
– törvény eltérő rendelkezése hiányában valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szerv tekintetében –
egységes, személyre szabott ügyintézési felületen vagy
b)
ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ilyet biztosít, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
által közzétett tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő elektronikus úton
teljesítheti.

5. Automatikus döntéshozatali eljárás
11. §

(1) Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást
automatikus döntéshozatal útján folytatja le. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv automatikus döntéshozatal
esetén a rendelkezésére álló, valamint az automatikus információátvétel útján megszerzett adatok alapján, emberi
közbeavatkozás nélkül hozza meg a döntését és közli az ügyféllel.
(2) Kérelemre induló automatikus döntéshozatali eljárás során az ügyfél az elektronikus azonosítást követően
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által biztosított elektronikus űrlap útján nyújtja be kérelmét.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a honlapján, valamint a személyes ügyintézési felületen is elérhető
módon közzéteszi az alkalmazott döntéshozatali eljárás módszertanát és lényeges szabályait.

6. Átjárás a papír alapú és az elektronikus ügyintézés között
12. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus ügyintézése során szükség szerint
a)
a papír alapon beérkező iratról hiteles elektronikus másolatot készít vagy készíttet,
b)
az elektronikus úton kiadmányozott döntésről hiteles papír alapú másolatot készít vagy azt hiteles papír
alapú irattá alakíttatja.
(2) Az elektronikus dokumentum bizonyító ereje megegyezik az eredeti papír alapú dokumentum bizonyító erejével
a)
a papír alapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályai szerinti hiteles
másolatkészítés esetén,
b)
az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szabályai szerinti hiteles másolatkészítés esetén.
(3) A dokumentum bizonyító ereje megegyezik az eredeti elektronikus dokumentum bizonyító erejével, ha
az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, valamint elektronikus iratról hiteles, más formátumú
elektronikus másolat készítésére irányuló központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerinti
készítették.

III. FEJEZET
ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
13. §

(1) Elektronikus a kapcsolattartás, ha az ügyfél a nyilatkozatát vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
a nyilatkozatát vagy döntését (a továbbiakban együtt: nyilatkozatát) elektronikus úton teszi meg. Jogszabály
rendelkezhet úgy, hogy az elektronikus kapcsolattartással eleget tesz a személyes megjelenési kötelezettséggel járó
eljárási cselekmény teljesítésének is.
(2) Elektronikus kapcsolattartás alatt a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton történő kapcsolattartást is érteni
kell, kivéve azokban az esetekben, ahol ez nem értelmezhető.
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7. Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség
14. §

(1) Gazdálkodó szervezet ügyfél – törvény eltérő rendelkezése hiányában a nyilvántartásba vételét, ha a gazdálkodó
szervezet nem nyilvántartásba vétellel jön létre, létrejöttét követő 8 napon belül – köteles bejelenteni az ügyintézési
rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra
szolgáló elérhetőségét (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség), amely lehet
a)
biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy
b)
a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőség.
(2) A gazdálkodó szervezet az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségének megváltozását
a változás bekövetkezését megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével bejelenti a rendelkezési
nyilvántartásba.
(3) A nyilvántartásba vétellel létrejövő gazdálkodó szervezet az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét azzal is
teljesíti, ha az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét a gazdálkodó szervezetre vonatkozó
nyilvántartásba bejelenti.
(4) A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,
a)
ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza,
az igazolásban feltüntetett időpontban,
b)
ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett
megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
c)
ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri
értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik
munkanapon.
(5) A gazdálkodó szervezet jogosult az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további hivatalos elérhetőségek és
azokhoz tartozó ügyintézési rendelkezések megadására, feltéve, hogy a további elérhetőségek tekintetében vállalja
a (6) bekezdés szerinti követelmények teljesítését.
(6) Hivatalos elérhetőségként olyan elérhetőség adható meg, amely
a)
egyértelműen azonosíthatóan kizárólag az adott gazdálkodó szervezet elérhetősége,
b)
alkalmas a küldés és fogadás időpontjának, valamint az átvevő személynek egyértelmű elektronikus
azonosítására,
c)
garantálja a dokumentum sértetlen fogadását,
d)
kezeli a sikertelen kézbesítés eseteit,
e)
a (4) bekezdésben foglaltak visszaigazolására alkalmas.
(7) A Kormány rendeletében jelöli ki azon szolgáltatót, akivel az e tárgyban kötött külön közszolgáltatási szerződésben
foglaltak alapján az (1) bekezdés a) pontja szerinti elérhetőséget a Kormány rendeletében meghatározott szervek
részére ingyenesen biztosítja.

15. §

(1) Természetes személy ügyintézési rendelkezésében jogosult megadni olyan hivatalos elérhetőséget, amely
tekintetében vállalja a 14. § szerinti követelmények teljesítését. Ebben az esetben a kézbesítés időpontja és
a kézbesítési vélelem tekintetében a 14. § rendelkezései megfelelően irányadóak.
(2) Ha az eljárást a természetes személy ügyfél kezdeményezte elektronikusan, az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában is kézbesítheti a küldeményét az ügyfél általa ismert, a 14. §-ban
előírt feltételeknek megfelelő elérhetőségére. Ebben az esetben a kézbesítés időpontja és a kézbesítési vélelem
tekintetében a 14. § rendelkezései megfelelően irányadóak. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a hivatalos
elérhetőségre történő kézbesítéssel egyidejűleg – ha az technikailag lehetséges és az a hivatalos elérhetőségtől
eltér – az ügyfél kérelménél használt elektronikus kapcsolattartási címen értesíti az ügyfelet arról, hogy a kézbesítés
a hivatalos elérhetőségre történt.
(3) Ha a természetes személy ügyfél az (1) bekezdés szerint nem ad meg hivatalos elérhetőséget, úgy az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv – ha azt az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nem zárta ki – megkísérelheti az ügyfél
általa ismert elektronikus elérhetőségére kézbesíteni a küldeményt. Ebben az esetben a 14. § (4) bekezdése
irányadó azzal, hogy a kézbesítés második sikertelen megkísérlését követően az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv köteles más módon intézkedni az irat vagy értesítés kézbesítéséről.
(4) A 14. § és az (1) vagy (2) bekezdés szerinti hivatalos elérhetőségnek nem minősülő elérhetőségek tekintetében
jogszabályban előírtak szerint igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e kézbesítéshez nem fűződik.
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(5) Ha az ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek címzett nyilatkozatában elektronikus levelezési címét,
rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonszámát vagy más, elektronikus úton való kapcsolattartásra
alkalmas elérhetőségét feltüntette, és ettől eltérő ügyintézési rendelkezést nem tett, az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv jogosult ezen az elérhetőségen tájékoztatási jellegű kapcsolatot tartani az ügyféllel. Ha az ügyfél
hivatalos elérhetőséggel is rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elsősorban a hivatalos
elérhetőségen tart kapcsolatot az ügyféllel, az e bekezdés szerinti elérhetőséget kizárólag az ügyfél értesítése vagy
tájékoztatása céljából használja.
(6) Ha az elektronikus ügyintézés nem kötelező, a természetes személy ügyfélnek az elektronikus ügyintézést teljes
körben vagy az érintett eljárási cselekmény vonatkozásában kizáró ügyintézési rendelkezése az elektronikus
nyilatkozatra vonatkozó kézbesítési vélelem beálltát is kizárja.

8. A kapcsolattartás módja
16. §

(1) Ha jogszabály valamely nyilatkozat megtételét nem köti valamely kapcsolattartási mód alkalmazásához, az ügyfél
– az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által közzétett tájékoztatásban meghatározott elérhetőségeit
alkalmazva – szabadon választja meg az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel való elektronikus
kapcsolattartás módját.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során, ha jogszabály
a kapcsolattartás módját nem határozza meg,
a)
az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza,
b)
ügyintézési rendelkezés hiányában az elektronikus kapcsolattartás módját szabadon választja meg.
(3) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti elektronikus kapcsolattartási mód nem biztosítja az igénybevételével tett
nyilatkozatok megtételének és tartalmának utólagos bizonyíthatóságát, vagy ha a hangkapcsolatot biztosító
elektronikus úton lezajlott beszélgetést az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a felvétel hitelességét utólagosan
bizonyítható formában nem rögzíti, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a kapcsolattartás lényeges
körülményeiről és a megtett nyilatkozatokról összefoglalót készít, amelyet az ügyfél részére – ha rendelkezik
az ügyfél elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségével, úgy az ügyfél eltérő rendelkezése hiányában
elektronikus úton – megküld.
(4) Ha az ügyfél a (3) bekezdés szerinti összefoglalót a megküldéstől számított 3 munkanapon belül nem kifogásolja,
vélelmezni kell, hogy az összefoglaló hitelesen tanúsítja az elektronikus kapcsolattartás körülményeit és az annak
során megtett nyilatkozatokat. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv erre a kapcsolattartás során figyelmezteti
az ügyfelet.

17. §

(1) Ha jogszabály valamely nyilatkozat tekintetében nem elektronikus ügyintézés esetében írásbeli nyilatkozatot
követel meg, annak az elektronikus kapcsolattartás során alkalmazott jognyilatkozat megfelel, ha
a)
a nyilatkozattevő elektronikus azonosítása a 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik, és
b)
biztosított, hogy a kézbesített elektronikus dokumentum megegyezik a nyilatkozattevő által jóváhagyott
dokumentummal.
(2) Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet az (1) bekezdéstől eltérő nyilatkozatok
tekintetében is rendelkezhet úgy, hogy annak joghatásai az írásbeli nyilatkozat joghatásaival megegyeznek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus nyilatkozatnak az e törvény és végrehajtási rendelete szerinti feltételeknek
megfelelő kézbesítési szolgáltatás útján történő
a)
elküldésének a joghatásai megegyeznek az írásba foglalt nem elektronikus nyilatkozat postára adásának
a joghatásaival,
b)
kézbesítésének a joghatásai megegyeznek az írásba foglalt nem elektronikus nyilatkozat benyújtásának,
kézbesítésének vagy közlésének a joghatásaival.
(4) Ha jogszabály nem zárja ki, az azonosított ügyfél által hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton megtett
nyilatkozat joghatásai megegyeznek a nem elektronikus úton szóban megtett nyilatkozat joghatásaival.
(5) Ha jogszabály valamely nyilatkozat megtételét nem köti valamely kapcsolattartási mód alkalmazásához,
az e törvényben foglaltaknak megfelelően bármely elektronikus úton megtett nyilatkozat joghatásai megegyeznek
a nem elektronikus úton megtett nyilatkozat joghatásaival.
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IV. FEJEZET
AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
9. Elektronikus azonosítási kötelezettség
18. §

(1) Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy
ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem
igényli személyazonosító adat megadását.
(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetben az ügyfél az elektronikus ügyintézés során választása szerint
a)
elektronikus azonosítási szolgáltatás,
b)
az eIDAS Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő elektronikus azonosító eszköz, vagy
c)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által közzétett tájékoztatásban az adott eljárástípus, illetve eljárási
cselekmény tekintetében a (3)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő elektronikus azonosítási szolgáltatás
útján azonosítja magát.
(3) A nem elektronikus ügyintézés esetén – ha jogszabály erre lehetőséget ad – az ügyfél személyes megjelenésével
végezhető eljárási cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében
akkor teljesítheti, ha olyan korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra
visszavezethető elektronikus azonosítással azonosítja magát, amelynek során személye saját magával
– a (4) bekezdésben foglaltak szerint – egyértelműen megfeleltethető.
(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben az ügyfél személye saját magával akkor feleltethető meg egyértelműen, ha
az elektronikus azonosítás keretében igazolt adatok egyeznek az ügyfélre vonatkozó,
a)
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a központi idegenrendészeti nyilvántartásban vagy
az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartásában szereplő természetes
személyazonosító adatokkal,
b)
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a központi idegenrendészeti nyilvántartásban szereplő
természetes személyazonosító adatokkal vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek
nyilvántartásában az összerendelési nyilvántartáson keresztül közvetve egyértelműen megfeleltethető
adatokkal,
c)
az ügyintézési rendelkezésben rögzített azonosító adatokkal, vagy
d)
olyan, elektronikus ügyintézést biztosító szerv informatikai rendszerében kezelt személyazonosító adatokkal,
amelyekkel a rendszer valamely közhiteles nyilvántartás adataival egybevetve az ügyfél személyének az adott
személyhez rendeltségét ellenőrizheti.
(5) Az ügyfél hozzájárulása esetén az 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti szervek az elektronikus azonosítási szolgáltatás
a 32. § (1) bekezdése szerinti ügyfél-regisztrációs nyilvántartását vagy egyéb, a (2) bekezdés szerinti elektronikus
azonosítási eszközhöz vagy megoldáshoz kapcsolódóan az ügyfél adatait tároló nyilvántartást kezelő szervtől
az ügy intézéséhez szükséges és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kezelhető azonosító adatokat
igényelhetnek.
(6) Az (1) és (3) bekezdés alá nem tartozó esetben az ügyintézési cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél
elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha korábban elvégzett, személyes megjelenését igénylő
személyazonosításra visszavezethető olyan elektronikus azonosítással azonosítja magát, amely biztosítja, hogy
az ügyfél neve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, az azonosításhoz szükséges további adatai pedig
az elektronikus azonosítási szolgáltató rendelkezésére álljanak.
(7) Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha az ügyfél az elektronikus azonosításhoz
kötött eljárási cselekményt vagy nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv által előírt elektronikus ügyintézés keretében nyújtja be, mert nem biztosított, hogy az ügyfél a (2) bekezdés
a) vagy b) pontja szerinti módon azonosíthassa magát.
(8) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv maga állapítja meg, hogy
az ügyfél elektronikus azonosítását igénylő elektronikus kapcsolattartás során milyen, az eIDAS Rendelet 8. cikk
(2) bekezdése szerinti biztonsági szintű elektronikus azonosítást követel meg. Ha jogszabály vagy az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv másként nem rendelkezik, az elektronikus azonosításhoz elegendő az eIDAS Rendelet
8. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti alacsony biztonsági szint.
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19. §

(1) Gazdálkodó szervezet
a)
a 18. § (2) bekezdése szerinti elektronikus azonosítását, vagy
b)
természetes személy képviselőjének a 18. § szerinti elektronikus azonosítását és képviseleti jogának
igazolását
követően végezhet elektronikus azonosításhoz kötött eljárási cselekményt vagy tehet meg elektronikus
azonosításhoz kötött jognyilatkozatot elektronikus úton.
(2) Természetes személy képviselője a képviselt nevében a 18. § szerinti elektronikus azonosítását, valamint képviseleti
jogának igazolását követően végezhet elektronikus azonosításhoz kötött eljárási cselekményt vagy tehet meg
elektronikus azonosításhoz kötött jognyilatkozatot elektronikus úton.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nem kötelezheti az ügyfelet vagy képviselőjét a képviselő képviseleti
jogának igazolására, ha
a)
a képviseleti jogot igazoló adat nyilvános, vagy azt valamely jogszabállyal létesített nyilvántartásnak
közhiteles adatként tartalmaznia kell,
b)
az ügyfél ügyintézési rendelkezésében meghatalmazást adott a képviselő részére az eljárási cselekmény
elvégzésére, jognyilatkozat megtételére.

10. Azonosítók és adatok igazolásának kötelezettsége
20. §

(1) Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti elektronikus
ügyintézést biztosító szerv az ügyféltől nem kérheti olyan adat igazolását, amely nyilvános, vagy amelyet
jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
(2) Amennyiben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az (1) bekezdés szerinti adatot információátadás útján szerzi
be, az ügyintézési határidőbe a megkeresés teljesítésének időtartama, de legfeljebb 3 munkanap nem számít bele.

21. §

(1) Ha jogszabály az ügyfél számára hatósági igazolvánnyal rendszeresített, olyan azonosító kód igazolását írja elő,
amelyhez tartozó titkosított kapcsolati kód az összerendelési nyilvántartásban szerepel, az ügyfél az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv előtti elektronikus és nem elektronikus ügyintézése esetén valamely más ilyen
azonosító kódot igazoló, személyazonosításra alkalmas más hatósági igazolványa bemutatásával is eleget tehet
e kötelezettségének.
(2) Ha jogszabály az ügyfél számára hatósági igazolvánnyal rendszeresített, az összerendelési nyilvántartásban szereplő
azonosító kód megadását írja elő, az ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti elektronikus és nem
elektronikus ügyintézése esetén az összerendelési nyilvántartásban szereplő szakrendszer hatósági igazolványával
rendszeresített azonosító kódja igazolásával is eleget tehet e kötelezettségének.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az összerendelési nyilvántartás
igénybevételével szerzi be azt az azonosítót, amelynek kezelésére jogszabály alapján jogosult.
(4) Ha valamely, az összerendelési nyilvántartás szolgáltatásaihoz csatlakozott adatkezelő törvényi felhatalmazás
alapján a természetes személyazonosító adatoktól eltérő azonosítót használ, az ügyfél az azonosítót, illetve
személyazonosságát az adatkezelő által használt azonosítót igazoló igazolvány helyett azonosítási szolgáltatással is
igazolhatja.
(5) Az igényelt azonosító kód szolgáltatását követően az eljáró szerv – kivéve, ha annak kezelésére törvény feljogosítja –
és az összerendelési nyilvántartás működtetője haladéktalanul törli a szolgáltatás teljesítése céljából az ügyfél által
rendelkezésre bocsátott azonosító adatokat.

11. Az ügyfél rendelkezési joga
22. §

(1) Az ügyfél a Kormány rendeletében kijelölt szervnél ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben
tehet jognyilatkozatokat:
a)
elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása,
b)
elektronikus azonosítási mód megválasztása,
c)
kapcsolattartási mód megválasztása, ideértve az ügyfél olyan tartalmú nyilatkozatait is, amely alapján
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél által megjelölt informatikai rendszer útján küldött
üzenetet köteles az ügyfél nyilatkozatának tekinteni,
d)
elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény,
e)
képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.
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(2) Az ügyfél az elektronikus ügyintézési rendelkezésében
a)
igényelheti, hogy az általa meghatározott adatainak változásáról a Kormány rendeletében meghatározott
szolgáltató az ügyintézési rendelkezésben meghatározott elektronikus ügyintézést biztosító szervet
automatikusan vagy az ügyfél eseti rendelkezése alapján elektronikus úton értesítse,
b)
egy, több vagy valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szervnek címzett meghatalmazást adhat
jogszabályban meghatározott más jogalany részére arra, hogy meghatározott ügyekben vagy valamennyi
ügyben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt a képviseletét ellássa,
c)
rendelkezhet arról, hogy valamely ügyintézési rendelkezését mely elektronikus ügyintézést biztosító szerv
jogosult megismerni, ha ezen a körön belül megjelöli, hogy az ügyintézési rendelkezése mely elektronikus
ügyintézést biztosító szervvel szemben hatályos,
d)
nyilatkozhat úgy, hogy a Kormány rendeletében meghatározott szolgáltató elektronikus úton, időszakonként
összesítve – az ügyfél kérelme esetén valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevében
együttesen – tájékoztassa az ügyfelet érintően lezajlott, jogszabályban meghatározott ügyintézési
cselekményekről,
e)
megteheti a jogszabályban meghatározott más jognyilatkozatot.
(3) Ügyintézési rendelkezés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
a)
személyes megjelenés mellett, valamint
b)
elektronikus úton, a Kormány által kijelölt szolgáltató által biztosított felületen vagy telefonos csatornán
tehető vagy módosítható.
(4) Ha valamely jognyilatkozat tekintetében jogszabály írásba foglalást vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalást követel meg, úgy az ügyintézési rendelkezésben tett nyilatkozat e követelményt teljesíti.
(5) A rendelkezési nyilvántartásban felvett nyilatkozat valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szervvel szemben
hatályos, kivéve, ha az ügyfél magában az ügyintézési rendelkezésben ettől eltérően rendelkezik, vagy ha az ügyfél
az elektronikus ügyintézést elektronikus azonosítás nélkül veszi igénybe.
(6) Az adott ügy vonatkozásában érvénytelen az a rendelkezés, amely az ügyre vonatkozó jogszabályokkal ellentétes.

12. Az elektronikus tájékoztatáshoz való jog
23. §

(1) Az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szervtől
a)
a 26. § (3) bekezdése szerinti ügyfélszolgálaton vagy elektronikus úton az ügye viteléhez,
b)
nem elektronikus úton is az elektronikus ügyintézéshez
szükséges tájékoztatást kérni és kapni.
(2) Az ügyfél kérelmére az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél részére kiadható, elektronikus formában
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv rendelkezésére álló iratot nem hiteles másolatként, tájékoztatás céljából,
ingyenesen, elektronikus formában és úton az általa megadott és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
számára elérhető elektronikus kapcsolattartási címre továbbítja.

13. Elektronikus fizetés
24. §

(1) Természetes személy ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő
rendelkezése hiányában – jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint
a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.
(2) Gazdálkodó szervezet ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő
rendelkezése hiányában – az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért
fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.
(3) Törvény a természetes személy ügyfeleknek az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség elektronikus úton történő
teljesítését kötelezővé teheti.
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V. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST BIZTOSÍTÓ SZERV KÖTELEZETTSÉGEI
14. Az elektronikus ügyintézés biztosítása
25. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél e törvényben meghatározott jogait e törvény és
a végrehajtására kiadott rendeletek szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján biztosítja.
(2) Kormányrendeletben meghatározott elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyek elektronikus intézése során
kormányzati célú hírközlési szolgáltatást vesz igénybe, amennyiben az rendelkezésre áll és értelmezhető.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles olyan, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer
működtetésére, amely biztosítja legalább
a)
az ügyfél ügyintézési rendelkezésének lekérdezését,
b)
a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül történő ügyintézés lehetőségét,
c)
elektronikus azonosításhoz kötött szolgáltatás nyújtása esetén a központi azonosítási ügynök szolgáltatáson
keresztül elérhető elektronikus azonosítási megoldások ügyfél általi használatát,
d)
a Kormány rendeletében meghatározott biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül történő kézbesítést,
a neki címzett üzenetek fogadását,
e)
az ügyfél által elektronikus úton tett jognyilatkozatok, elküldött iratok kézhezvételének jogszabályban
meghatározott módon történő haladéktalan igazolását,
f)
a legalább fokozott biztonságú és közigazgatási követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással ellátott,
illetve elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentumok feldolgozását,
g)
e törvény szerint hitelesített dokumentumok előállítását,
h)
az ügyfél részére kézbesítendő iratok kézbesítését a 14. § szerint valamennyi típusú kézbesítés útján,
i)
– az 1. § 17. pont a)–i) alpontjában foglalt szervek esetében – az eljárásért fizetendő terhek elektronikus
fizetését, és
j)
az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatással létrehozott elektronikus űrlapok kezelését.
(4) Az 1. § 17. pont a), b), d)–f ) és j) alpontja szerinti szervek kötelesek az (1) bekezdés szerinti információs rendszer
folyamatos elérhetőségét biztosítani.
(5) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél számára az elektronikus ügyintézést a teljes ügyintézési
folyamatot támogató elektronikus ügyintézési megoldások útján biztosítja, ha azt törvény vagy az ügyfél
ügyintézési rendelkezése nem zárja ki, és a teljes ügyintézési folyamat megvalósítható elektronikus ügyintézési
megoldások útján.
(6) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett olyan nyilatkozatait, amelyek esetében
az elektronikus út értelmezhető, elektronikus úton teszi meg, ha
a)
jogszabály így rendelkezik,
b)
az ügyfél azt igényli, vagy
c)
az ügyfél a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be.
(7) Ha jogszabály az ügyfél számára valamely jognyilatkozat megtételére formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap
alkalmazását írja elő, vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára formanyomtatvány vagy elektronikus
űrlap rendszeresítését teszi lehetővé, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a formanyomtatvány helyett
a jogszabályban meghatározott nyilatkozatok megtételét az ügyfél számára interaktív alkalmazás rendszeresítése
útján is biztosíthatja.
(8) Jogszabály
a)
az azonos hatáskörű szervek közül kijelölheti azt az elektronikus ügyintézést biztosító szervet, amely az adott
ügy elektronikus intézésére országos illetékességgel kizárólagosan jogosult,
b)
rendelkezhet úgy, hogy elektronikus ügyintézés esetén az azonos hatáskörű szervek mindegyike országos
illetékességgel jár el és az ügyek elosztása objektív szempontok szerint, automatikusan történik meg.
(9) Az állam a (3) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer működtetéséhez szükséges,
a Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat, valamint központi
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat az 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti szerveknek díjmentesen biztosítja.
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15. Tájékoztatási kötelezettségek
26. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges vagy azt segítő, a Kormány
által rendeletben meghatározott tartalmú tájékoztatást – önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító
szervekkel együtt – közzéteszi olyan módon, hogy azt az ügyfél képes legyen megjeleníteni és tárolni.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az általa biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségéről az ügyfeleket
nem elektronikus ügyintézés esetén is köteles tájékoztatni legalább az első kapcsolatfelvételkor.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel
együttműködve – telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtet a fogyasztóvédelemről
szóló törvénynek a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó szabályai szerint azzal
az eltéréssel, hogy az ügyfélszolgálatnak hetente legalább 40 órában elérhetőnek kell lennie.
(4) Az 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti szervek külön megállapodás alapján a Kormány rendeletében kijelölt országos
telefonos ügyfélszolgálat útján is biztosíthatják a (3) bekezdés szerinti feladatok ellátását.

16. Üzemszünet, üzemzavar
27. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás
vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben
a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles
az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy
az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.
(3) Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását
és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag
elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

17. Adatszolgáltatás
28. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv legkésőbb az elektronikus ügyintézési lehetőségnek az adott
ügyfajtában történő biztosítása megkezdése előtt 30 nappal, az e törvény felhatalmazása alapján
az e-közigazgatásért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott adatokat a 26. § (1) bekezdése
szerinti tájékoztatás, valamint a szolgáltatási szabályzat tervezetének megküldése mellett elektronikus úton,
a Felügyelet által rendszeresített elektronikus űrlapon bejelenti a Felügyelet számára.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az (1) bekezdés szerinti adatokban, tájékoztatóban vagy szolgáltatási
szabályzatban bekövetkező változásokat a változás hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal az (1) bekezdés
szerint bejelenti a Felügyeletnek.
(3) A Felügyelet az e § szerinti adatszolgáltatás alapján az e törvényben foglalt követelmények teljesülésének
ellenőrzéséhez szükséges körben az elektronikus ügyintézést biztosító szervet további adatok szolgáltatására
kötelezheti.

VI. FEJEZET
SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA
18. Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
29. §

(1) Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás
a)
az elektronikus azonosítási szolgáltatás,
b)
a biztonságos kézbesítési szolgáltatás,
c)
a közigazgatási felhasználási célú, jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus
aláírással kapcsolatos szolgáltatás,
d)
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásként nevesített szolgáltatás.
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(2) Több szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás egységesen is kialakítható és nyújtható, de ez esetben
is mindegyik szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásra vonatkozó követelménynek külön-külön kell
a szolgáltatás nyújtójának megfelelnie.
(3) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatások nyilvántartásának vezetésére, a Felügyelet tevékenységére vonatkozó, valamint a szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait a Kormány rendelete határozza meg.
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései
a jelen alcím szerinti, valamint a Kormány rendeletében meghatározott eltérésekkel megfelelően alkalmazandók.
(4) Törvény vagy kormányrendelet szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételét kötelezővé teheti.

19. Elektronikus azonosítási szolgáltatás
30. §

(1) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást az veheti igénybe, aki a szolgáltatás igénybevétele érdekében regisztrált és
szerepel az elektronikus azonosítási szolgáltató 32. § (1) bekezdése szerinti ügyfél-regisztrációs nyilvántartásában.
(2) Az elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételére az ügyfél
a)
elektronikusan regisztrálhat elektronikus aláírás, az eIDAS Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti feltételeknek
megfelelő elektronikus azonosító eszköz vagy olyan más azonosítási szolgáltatás használatával, amelynek
alapjául szolgáló regisztráció megfelel a jelen alcím szerinti követelményeknek, vagy
b)
személyes megjelenéssel regisztrálhat a jelen alcím szerinti követelményeknek megfelelő eljárásban.

31. §

(1) A regisztrációt megelőzően a természetes személy ügyfélnek (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igénylő)
személyesen meg kell jelennie az elektronikus azonosítási szolgáltató vagy az elektronikus azonosítási szolgáltató
nevében a regisztrációt végző szervezet (a továbbiakban együtt: ügyfél-regisztrációs szerv) előtt. Az elektronikus
azonosítási szolgáltató által meghatározott esetben a személyes megjelenéssel egyenértékű a regisztrációt végző
szervezet külső helyszínen lefolytatott eljárása is, ha legalább azonos biztonsági körülmények között biztosítható
az igénylő személyazonosságának az ezen alcímben meghatározott ellenőrzése.
(2) A természetes személyt személyes megjelenése esetén az ügyfél-regisztrációs szerv az általa bemutatott,
a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplő adatok alapján azonosítja.
Az ügyfél-regisztrációs szerv a természetes személy hatósági igazolványban szereplő természetes személyazonosító
adatait összeveti
a)
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataival,
b)
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint a c) pontban megjelölt nyilvántartásban nem szereplő
külföldi természetes személy esetén a központi idegenrendészeti nyilvántartás adataival,
c)
az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartásában szereplő adataival.
(3) Ha az igénylő a (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásban szerepel, az ügyfél-regisztrációs szerv a bemutatott
személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványba bejegyzett születési nevet, a hatósági igazolvány
okmányazonosítóját és típusát – az igazolvány valódiságának és érvényességének, valamint az arcképmás- és
az aláírásadatok azonosságának megállapítása céljából – továbbítja az okmányt nyilvántartó központi nyilvántartás
számára.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás az ügyfél-regisztrációs szerv számára a természetes személyazonosító
adatokat, az állampolgársági adatot, az okmány számát és érvényességére vonatkozó adatot, valamint
– az ügyfél-regisztrációs szerv ilyen igénye esetén – az arcképmás- és aláírásadatot továbbítja. A Kormány által
kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás esetén az arcképmás és aláírás adatának továbbítása
kötelező.
(5) Ha az igénylő a (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásban szerepel, a központi idegenrendészeti
nyilvántartás az ügyfél-regisztrációs szerv számára annak adatigénylésére a természetes személyazonosító
adatokat, az állampolgársági adatot, valamint – az ügyfél-regisztrációs szerv ilyen igénye esetén – az arcképmásés aláírásadatot továbbítja. A Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás esetén
az arcképmás és aláírás adatának továbbítása kötelező.
(6) Ha az igénylő a (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásban szerepel, az elektronikus ügyintézést igénybe
vevő külföldi személyek nyilvántartása az ügyfél-regisztrációs szerv számára annak adatigénylésére a természetes
személyazonosító adatokat, az állampolgársági adatot, az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi
személyek nyilvántartásába történő regisztrációhoz használt okmány számát, típusát és érvényességére vonatkozó
adatot, valamint – az ügyfél-regisztrációs szerv ilyen igénye esetén – az arcképmás- és aláírásadatot továbbítja.
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(11)
(12)

32. §
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A Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás esetén az arcképmás és aláírás adatának
továbbítása kötelező.
Az ügyfél-regisztrációs szerv a kapott adatokat összeveti a bemutatott okmányban szereplő adatokkal, valamint
megállapítja, hogy az arcképmás megfeleltethető-e az előtte megjelent személlyel.
Ha a (7) bekezdés szerinti eljárás során adategyezőség és megfeleltethetőség megállapítható volt, akkor
az ügyfél-regisztrációs szerv a 32. § (2) bekezdés szerinti adatokat a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból
az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásba történő bejegyzés céljából átveszi.
Ha a (7) bekezdés szerinti eljárás során adategyezőség és megfeleltethetőség nem volt megállapítható, vagy
a személyazonosság igazolására bemutatott hatósági igazolvány érvénytelen volt, az ügyfél-regisztrációs szerv
az ügyfél-regisztrációt megtagadja, és az esetleg már rögzített adatokat törli.
A (4)–(6) bekezdés szerinti arcképmás- és aláírásadatokat a személyazonosság megállapítását követően
haladéktalanul törölni kell. Az ügyfél-regisztrációs szerv azon adatokat, amelyek az ügyfél-regisztrációs
nyilvántartásban nem szerepelnek, kizárólag személyazonosításra és az adatokkal való egyezés vagy eltérés
megállapítására használhatja fel.
E törvény szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatást kizárólag az vehet igénybe, aki a (2) bekezdésben megjelölt
nyilvántartások valamelyikében szerepel.
Aki a (2) bekezdés b) vagy c) pontjában megjelölt nyilvántartásban szerepel, az elektronikus azonosítási szolgáltatást
kizárólag e törvény hatálya alá tartozó ügyekben veheti igénybe.

(1) Az elektronikus azonosítási szolgáltató az igénylőkről a hiteles elektronikus azonosítás és visszakövethetőség
érdekében nyilvántartást (a továbbiakban: ügyfél-regisztrációs nyilvántartás) vezet.
(2) Az ügyfél-regisztrációs nyilvántartás
a)
az igénylő természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, egyedi azonosító számát,
b)
a 31. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásban szereplő igénylő esetén az a) pontban megjelölteken
túl az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartásába történő regisztrációhoz
használt okmány számát, típusát és érvényességére vonatkozó adatot
tartalmazza. Az ügyfél-regisztrációs nyilvántartás tartalmazhatja az elektronikus azonosítási szolgáltató által
az általános szerződési feltételekben meghatározott adatokat.
(3) Az ügyfél-regisztrációs szerv a regisztráció során nyilvántartásba vett adatokról, valamint – ahol ez értelmezhető –
az általa képzett azonosítóról igazolást állít ki. Az igazolásban szerepeltetett, az igénylő által megadott adatok helyességét
az igénylő a kinyomtatott igazolásban saját kezű aláírásával, elektronikus úton előállított igazolásban a tároló elemmel
rendelkező személyazonosító igazolvány elektronikus személyazonosító funkciójával, legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés útján igazolja.
(4) Az ügyfél-regisztrációs nyilvántartást kezelő szerv az elektronikus azonosításhoz szükséges adatellenőrzés,
a kezelt adatok naprakészségének biztosítása érdekében adatigénylésre jogosult a 31. § (2) bekezdése szerinti
nyilvántartásokból. Az adatigénylési jogosultság az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásban szereplő személy
következő adataira terjed ki:
a)
az igénylő természetes személyazonosító adata, állampolgársága, valamint az elhalálozása,
b)
a 31. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásban szereplő igénylő esetén az a) pontban megjelölteken
túl az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartásába történő regisztrációhoz
használt okmány száma, típusa és érvényességére vonatkozó adat.
(5) Az ügyfél-regisztrációs nyilvántartást kezelő szerv a regisztrációt megszünteti
a)
a felhasználó kérelmére,
b)
a felhasználó halála esetén,
c)
a 31. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásban szereplő személy esetén az elektronikus ügyintézést
igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartásába történő regisztrációhoz használt okmány érvényességének
lejártával.
(6) A regisztráció megszűnik akkor is, ha a regisztrációs szerv arról értesül, hogy az igénylő a 31. § (2) bekezdésében
megjelölt nyilvántartások egyikében sem szerepel.
(7) Az ügyfél-regisztrációs szerv az ügyfél hozzájárulása nélkül a következő szervek részére adhatja meg az ügyfél általa
kezelt adatait:
a)
a bíróságnak 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,
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b)

a nyomozó hatóságnak bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés
és intézkedés végrehajtása céljából,
c)
az ügyészségnek 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 szolgálatnak 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 szervnek a terrorcselekmények vagy
azzal összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, továbbá
kiemelt személyvédelmi feladatai ellátása céljából.
(8) A természetes személy adatait az ügyfél-regisztrációs szerv a regisztráció megszűnését követő 5 év elteltével zárolja,
ezt követően azokat kizárólag az elektronikus azonosítás hitelességének visszavezethetősége, a polgárok jogai és
jogos érdekeinek védelme érdekében, az általános szerződési feltételeiben meghatározott időpontig, de legalább
a regisztráció megszűnését követő 10 évig, legfeljebb a regisztráció megszűnését követő 20 évig kezelheti.
(9) Az ügyfél-regisztrációs szerv a (8) bekezdésben megjelölt zárolást követően a (7) bekezdésben megjelölt szervek
részére a (7) bekezdésben meghatározott okból a zárolást feloldja és részükre adatot szolgáltat.
33. §

(1) A 18. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével az elektronikus ügyintézés során sikeres elektronikus azonosítás
esetén az elektronikus azonosítási szolgáltató az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára az azonosított
személy nevét, erre vonatkozó információ esetén a rendelkezésére álló elektronikus levélcímét, valamint a szerv
számára képzett, a természetes személyazonosítókból le nem vezethető kapcsolati kódot továbbíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igénybevétel során az elektronikus azonosítási szolgáltató az igénybe vevő kérésére átadja
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató részére a regisztrációhoz szükséges, az elektronikus azonosítási
szolgáltató által kezelt személyes adatokat.

20. A Kormány által kötelezően biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
34. §

(1) Az alábbi szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány köteles biztosítani, a kijelölt
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató útján:
a)
elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére,
b)
biztonságos kézbesítési szolgáltatás,
c)
az alábbi elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások:
ca)
közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő elektronikus aláírási
tanúsítványok kibocsátása a kiadmányozásra jogosultak, külön jogszabályban meghatározott
védelem alá eső tisztséget betöltő, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyban álló
személyek részére,
cb)
titkosítási célú tanúsítványok kibocsátása a kiadmányozásra jogosultak, külön jogszabályban
meghatározott védelem alá eső tisztséget betöltő, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
jogviszonyban álló személyek részére,
cc)
a ca) és cb) alpontok szerint kibocsátott tanúsítványok érvényességének igazolása azonnali
tanúsítványállapot-igazoló szolgáltatással,
cd)
időbélyegzés-szolgáltatás az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint az e törvény
szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók általi felhasználás céljára,
ce)
elektronikus bélyegző szolgáltatás az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint
az e törvény szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók általi felhasználás céljára,
cf )
elektronikus aláírás-hitelesítési szolgáltatás,
d)
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben kötelezően nyújtandóként előírt további
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás.
(2) Jogszabály az (1) bekezdésben foglaltakon túl egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtását
más szervek számára is előírhatja.
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21. A Kormány által kötelezően biztosítandó elektronikus azonosítási szolgáltatás
35. §

(1) Az ügyfél a következő, a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatásokat veheti
igénybe:
a)
tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás,
b)
ügyfélkapu, valamint
c)
részleges kódú telefonos azonosítás.
(2) A Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatások igénybe vevőiről a személyazonosság
hiteles igazolása érdekében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv egységes ügyfél-regisztrációs nyilvántartást
(a továbbiakban: Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) vezet.
(3) A Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybe vevője díjmentesen jogosult
egy, a Kormány rendeletében meghatározott, az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási
szolgáltatáshoz egységesen kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó tárhely
használatára.
(4) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás tekintetében az ügyfél-regisztrációs nyilvántartás és a nyilvántartásba
történő regisztráció szabályait az (5)–(14) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás célja a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatások kapcsán az érintett személy azonosításához szükséges adatok és technikai azonosítók közhiteles
kezelése az elektronikus azonosítási szolgáltatások hiteles biztosításához és mások jogának vagy jogos érdekének
védelme érdekében.
(6) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás a 32. § (2) bekezdésében foglaltakon túl az érintett következő adatait
tartalmazza:
a)
tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított azonosítási szolgáltatás esetén
az okmányszám, az okmány érvényességére vonatkozó adatok, a személyazonosító igazolványhoz rendelt
regisztrációs kód visszafejthetetlen lenyomata és – ha az érintett azt megadta – az érintett elektronikus
levelezési címe,
b)
ügyfélkapu esetén felhasználói név, a felhasználói névhez tartozó jelszó visszafejthetetlen lenyomata,
az érintett elektronikus levelezési címe,
c)
részleges kódú telefonos azonosítás esetén az érintett által megadott telefonos elérhetőség, elektronikus
levelezési cím, felhasználói azonosító, valamint az ügyfél által az emlékeztető kérdésekre adott válaszok.
(7) A Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevétele során az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv által igényelt, a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban szereplő
a)
adatok ellenőrzéséhez,
b)
adatok beszerzéséhez
olyan technológiai megoldást kell alkalmazni, ami garantálja, hogy az ügyfél-regisztrációs nyilvántartást vezető
szerv kizárólag az elektronikus azonosítási szolgáltatás lekérdezéséről értesül, annak címzettje ismeretlen marad
számára. A technológiai megoldás kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által igényelt adatkérést,
az adatkérés által érintett adatokat továbbítja, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által megadott
adatoknak az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásban szereplő adatokkal történő egyezőségét vizsgálja.
(8) Az (1) bekezdésben megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség a 31. § szerinti
regisztrációra, ha az ügyfél az (1) bekezdésben foglalt valamely elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevétele
érdekében már a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba regisztrált.
(9) A 32. § (5) bekezdéstől eltérően Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban való regisztráció a 32. § (5) bekezdés
a) pontjában foglalt esetben csak akkor szűnik meg, ha az ügyfél tároló elemmel rendelkező személyazonosító
igazolvánnyal nem rendelkezik vagy annak érvényessége megszűnt. Megszűnik a regisztráció akkor is, ha az ügyfél
tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik és az (1) bekezdés b) és c) pontja
szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás használatát nem igényelte.
(10) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv a természetes személy adatait a regisztráció
megszűnését követő 5 év elteltével zárolja, ezt követően azokat kizárólag az elektronikus azonosítás hitelességének
visszavezethetősége, a polgárok jogai és jogos érdekeinek védelme érdekében a regisztráció megszűnését követő
20 évig kezelheti.
(11) Az ügyfél az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételére
elektronikusan, a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány használatával is regisztrálhat.
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(12) A tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás
esetében regisztrációs eljárás alatt a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány iránti kérelem
benyújtására irányuló eljárást kell érteni.
(13) A (12) bekezdésben foglalt esetben Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba a (6) bekezdés a) pontja szerinti
adatokat a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány kiadásakor kell bejegyezni.
(14) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve értesíti a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást kezelő
szervet a tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolvány érvénytelenné válása tényéről és időpontjáról.

22. Adatkezelés
36. §

(1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatónak úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon
kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak
akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(2) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató a 34. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, ahol szükséges, az abból származó díjak számlázása, valamint
az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges
természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató a szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító
adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó
adatokat.
(4) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása
céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükségesek.
(5) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat a szerződés létrejöttének elmaradását követően
haladéktalanul, a szerződés megszűnése esetén pedig a megszűnéstől számított 5 év elteltével kell törölni.
A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az adatkezelési cél
megszűnt.
(6) Ahol a szolgáltatás keretében adatfeldolgozás valósul meg, a szolgáltatási szerződést oly módon kell megkötni,
hogy a szerződés tartalma a személyes adatok tekintetében kielégítse az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény által az adatfeldolgozás vonatkozásában meghatározott feltételeket.

37. §

(1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás
alkalmazásával elektronikus ügyintézést biztosító szerv megkeresésére – a szolgáltatás igénybe vevője azonosító
adatainak ellenőrzése céljából – adategyeztetést végez, és az adatok egyezéséről vagy az eltérés tényéről
a megkereső elektronikus ügyintézést biztosító szervet tájékoztatja.
(2) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő a szolgáltatás
igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.
(3) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás
nyújtása során kezelt személyes adatot, üzleti titkot, banktitkot, fizetési titkot, biztosítási titkot, értékpapírtitkot,
pénztártitkot, orvosi titkot és más hivatás gyakorlásához kötött titkot kizárólag továbbított információként,
közbenső és átmeneti jelleggel tárolhatja. A szolgáltatás teljesítését követően az adatokat köteles az elektronikus
információs rendszereiből és adathordozóiról haladéktalanul törölni.
(4) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató alkalmazottait az (1) bekezdés szerint megismert adatok
tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, amely a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követően
is fennmarad.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

26827

VII. FEJEZET
KÖZPONTI ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
38. §

(1) Az alábbi központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány biztosítja a jogszabályban kijelölt
szolgáltató útján:
a)
az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,
b)
iratérvényességi nyilvántartás,
c)
elektronikus fizetési és elszámolási rendszer,
d)
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés,
e)
központi érkeztetési ügynök, amelynek keretében a szolgáltató az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv javára ellátja a részére elektronikus úton érkezett küldemények átvétele, felbontása és érkeztetése
tekintetében kormányrendeletben meghatározott feladatokat,
f)
központi kézbesítési ügynök, amelynek keretében a szolgáltató az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
javára ellátja az általa kiküldendő elektronikus iratok kézbesítésének előkészítése, adathordozójának,
fajtájának meghatározása, továbbá a kézbesítés módja tekintetében a kormányrendeletben meghatározott
feladatokat,
g)
az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről, amelynek keretében a szolgáltató
az ügyfelet az általa meghatározott elektronikus ügyintézést biztosító szervek tekintetében és időszakonként
összesítve tájékoztatja a kormányrendeletben meghatározott ügyintézési cselekményekről,
h)
papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,
i)
elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,
j)
központi azonosítási ügynök,
k)
személyre szabott ügyintézési felület,
l)
ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás,
m)
központi dokumentumhitelesítési ügynök.
(2) Amennyiben a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges,
a regisztrációra jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kizárólag elektronikus azonosítási szolgáltatással kerülhet
sor. A regisztráció során az elektronikus azonosítási szolgáltató az igénybe vevő hozzájárulása alapján jogosult
a kijelölt szolgáltató részére átadni a regisztrációhoz szükséges, az elektronikus azonosítási szolgáltató által kezelt
személyes adatokat.
(3) Törvény vagy kormányrendelet valamely központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételét kötelezővé
teheti.
(4) A Kormány által kijelölt szolgáltató központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtásával összefüggő
adatkezelése körében a 36. § és a 37. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

23. Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása
39. §

(1) A Kormány által kijelölt szerv az elektronikus ügyintézés megkönnyítése, az ügyfél választási lehetőségeinek
megteremtése és elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezésének tiszteletben tartása érdekében az ügyfél
ügyintézési rendelkezéseinek adattartamáról nyilvántartást vezet.
(2) Az összerendelési nyilvántartás adatkezelője új természetes személy összerendelési bejegyzésének nyilvántartásba
történő bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervet abból
a célból, hogy a személy rendelkezéseinek kezelése céljából a személy számára rendelkezési nyilvántartási
bejegyzést hozzon létre.
(3) A rendelkezési nyilvántartást vezető szerv a (2) bekezdés szerint átadott természetes személyazonosító adatok
alapján a személy részére belső azonosítót és összerendelési bejegyzési kapcsolati kódot képez, majd gondoskodik
az összerendelési bejegyzési kapcsolati kód titkosított változatának – csak általa visszafejthető titkosítással –
az összerendelési nyilvántartást vezető szerv részére történő továbbításáról, ezt követően a természetes személyazonosító
adatokat törli.
(4) A rendelkezési nyilvántartást vezető szerv a képviseletre vonatkozó rendelkezés nyilvántartásba vétele során
a képviselőt az összerendelési nyilvántartáson alapuló szolgáltatás igénybevételével veszi nyilvántartásba,
a képviselő természetes személyazonosító adatait és a más hatóság által képzett azonosítót vagy azonosító kódot
nem tárolja.
(5) A rendelkezési nyilvántartást vezető szerv a képviseleti jogosultságot megvizsgálja.

26828

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

(6) A rendelkezési nyilvántartást vezető szerv az ügyfél által tett nyilatkozatot titkosítva tárolja, azt az ügyfélen kívül
kizárólag jogszabály felhatalmazása vagy az ügyfél ügyintézési rendelkezése alapján, az arra jogosult személynek
bocsátja rendelkezésre.
(7) Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének tartalmáról a rendelkezési nyilvántartást vezető szerv az arra jogosult
szervet vagy személyt – az összerendelési nyilvántartáson alapuló szolgáltatás igénybevételével – jogszabályban
meghatározott módon tájékoztatja, ha a szerv vagy személy megadja az ügyfél azonosításához szükséges adatokat.
A rendelkezési nyilvántartást vezető szerv az arra jogosult szervet vagy személyt csak az ügyfél azon ügyintézési
rendelkezésének tartalmáról tájékoztatja, amelyet jogszabály számára lehetővé tesz, vagy az ügyfél az ügyintézési
rendelkezése szerint az adott szervvel vagy személlyel meg kívánt osztani.
(8) A rendelkezési nyilvántartást vezető szerv kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szervek vagy szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatás, illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltató számára
szolgáltat adatot az ügyintézési rendelkezés tartalmáról, ideértve az ügyfél által adott meghatalmazás adatait
is. Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek vagy más, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás,
illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltató igazolja, hogy mely azonosító kódok, illetve más
azonosítók használatára jogosult.
(9) Az ügyintézési rendelkezés tartalmáról történő tájékoztatás során a nyilvántartó szerv az összerendelési
nyilvántartás igénybevételével kizárólag olyan azonosító kódot vagy más adatot közölhet a megkereső szervvel,
szolgáltatóval, amelynek kezelésére az érintett szerv vagy szolgáltató jogosult.

24. Iratérvényességi nyilvántartás
40. §

(1) Az iratérvényességi nyilvántartás szolgáltatás keretében a szolgáltató lehetővé teszi, hogy az igénybe vevő
a birtokában lévő hiteles papír alapú vagy elektronikus okiratok hitelességét, illetve – amennyiben erre adatok
rendelkezésre állnak – tartalmát ellenőrizze.
(2) Az iratérvényességi nyilvántartás szolgáltatás igénybe vevője az iratérvényességi nyilvántartásban rögzíti az általa
kiállított okiratoknak a szolgáltató által meghatározott egyes adatait, illetve tartalmi elemeit. Az iratérvényességi
nyilvántartás nyilvánosan elérhető, abban bárki ellenőrizheti a birtokában lévő, a nyilvántartásban rögzített
okiratnak a nyilvántartásban elérhető adatait, valamint adott esetben az okirat hitelességét is.

25. Papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá
41. §		
Az iratról a papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás szabályai szerint a Kormány által kijelölt
szerv által készített okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval.

26. Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása
42. §		
Az elektronikus iratról az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás szabályai szerint a Kormány
által kijelölt szerv által készített okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval.

VIII. FEJEZET
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST IGÉNYBE VEVŐ KÜLFÖLDI SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA
27. Elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartása
43. §

(1) A Kormány által kijelölt szerv az elektronikus ügyintézés biztonsága, a felhasználók hiteles elektronikus azonosítása,
valamint az egyes elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételének biztosítása érdekében nyilvántartást
vezet azon, életvitelszerűen külföldön élő, Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem
rendelkező külföldi természetes személyekről, akik ebbe a nyilvántartásba az elektronikus ügyintézés céljából
önkéntesen regisztrálnak (a továbbiakban: külföldi személyek nyilvántartása).
(2) Az e törvény hatálya alá tartozó ügyeit az (1) bekezdés szerinti regisztráció nélkül is elektronikusan intézheti
a külföldön élő, Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező az a természetes
személy is, aki
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a)

az eIDAS Rendelet hatálya alá tartozik és a 6. cikk (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő elektronikus
azonosítási eszközzel azonosítja magát, vagy
b)
nemzetközi szerződés alapján erre jogosult.
(3) A regisztráció céljából a természetes személy ügyfélnek személyesen meg kell jelennie a Kormány által kijelölt
regisztrációs szervnél. A személyes megjelenéssel egyenértékű a regisztrációt végző szerv külső helyszínen
lefolytatott eljárása is, ha azonos biztonsági körülmények között biztosítható az ügyfél személyazonosságának
az e §-ban meghatározott ellenőrzése.
(4) A természetes személy személyes megjelenése esetén a természetes személyt a regisztrációs szerv az általa
bemutatott, külön jogszabályban meghatározott, a személyazonosság igazolására alkalmas úti okmányban
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállam állampolgára esetén a tagállam által
kibocsátott személyazonosításra alkalmas okmányban szereplő adatok alapján azonosítja. A regisztrációs szerv
a természetes személy bemutatott okmányában szereplő természetes személyazonosító adatait ellenőrzi
a)
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban,
b)
a központi idegenrendészeti nyilvántartásban, valamint
c)
a külföldi személyek nyilvántartásában.
(5) A regisztrációs szerv az ellenőrzés során kapott adatokat összeveti a természetes személy bemutatott okmányában
szereplő adatokkal, illetve megállapítja, hogy a bemutatott okmányban szereplő arcképmás megfeleltethető-e
az előtte megjelent személlyel.
44. §

(1) Ha a természetes személy nem szerepel a 31. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartások egyikében sem, és
a bemutatott okmányban szereplő arcképmás megfeleltethető a megjelent személlyel, a regisztrációs szerv
a kérelmező természetes személy arcképmásának és aláírásának a kormányrendeletben meghatározott módja
szerinti rögzítése mellett a természetes személyt felveszi a külföldi személyek nyilvántartásába.
(2) A regisztrációs szerv az ügyfél-regisztrációt megtagadja, és a rögzített adatokat helyreállíthatatlanul törli, ha
a természetes személy ügyfél adatai a 31. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásban, vagy a külföldi személyek
nyilvántartásában már szerepelnek, illetve ha az ügyfél személyazonosítás céljára bemutatott okirata érvénytelen.
(3) A regisztrációs szerv a 31. § (3) bekezdése szerinti adatokat kizárólag az adatokkal való egyezés vagy eltérés
megállapítása céljából használhatja fel.

45. §

(1) A külföldi személyek nyilvántartásába történő regisztráció megszűnik
a)
a természetes személy halálával,
b)
ha azt a természetes személy kérte,
c)
az összerendelési nyilvántartás értesítése alapján, ha a regisztrált személy számára képzett összerendelési
bejegyzés személyi azonosítóhoz, illetve központi idegenrendészeti nyilvántartási azonosítóhoz tartozó
titkosított összerendelési kapcsolati kódot tartalmaz,
d)
a felvételnél a személyazonosság igazolására szolgáló okmány érvényességi idejének lejártával, határidő
nélküli érvényességi idejű okmány esetén a regisztrációtól számított 50 év elteltével.
(2) A külföldi személyek nyilvántartása a regisztráció megszűnésétől számított 5 évig tartalmazza a természetes
személy arcképmását, aláírását és
a)
természetes személyazonosító adatait, ha regisztrációja során történő személyazonosítására személyes
megjelenés során kerül sor,
b)
az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben az őt kizárólagosan azonosító, a regisztráció során megismert
személyazonosító adatokat,
c)
az azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmánya vagy eszköze kibocsátójának és
fajtájának megjelölését, érvényességi idejét,
d)
nemét, állampolgárságát, valamint
e)
a c) pont szerinti okmány vagy eszköz azonosítóját.
(3) A külföldi személyek nyilvántartásából az elektronikus azonosítási szolgáltató számára abból a célból szolgáltatható
adat, hogy az elektronikus azonosítási szolgáltató
a)
meg tudja állapítani, hogy egy adott személy megegyezik-e a nyilvántartásba vett személlyel,
b)
az azonosítást kérő számára igazolni tudja az adott személy személyazonosságát,
c)
az azonosítást kérő rendelkezésére tudja bocsátani az adott személy azonosításához feltétlenül szükséges
adatokat.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti szerv az ügyfél hozzájárulása nélkül a következő szervek részére adhatja meg az ügyfél általa
kezelt adatait:
a)
bíróságnak 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 hatóságnak bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés
és intézkedés végrehajtása céljából,
c)
az ügyészségnek 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 szolgálatnak 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 szervnek a terrorcselekmények vagy
azzal összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, továbbá
kiemelt személyvédelmi feladatai ellátása céljából.

IX. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS FELÜGYELETE
46. §

(1) A Kormány által rendeletben kijelölt Felügyelet ellátja az elektronikus ügyintézést biztosító szervek e Részben
meghatározott kötelezettségei teljesítésének felügyeletét és elősegíti az ügyfelek e Részben meghatározott
jogainak érvényesülését.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kérelmére a Felügyelet közreműködik az elektronikus ügyintézés
biztosításához szükséges intézkedések koordinációjában.
(3) A Felügyelet a szabályozott és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások tekintetében ellátja
e szolgáltatásoknak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény szerinti hatósági felügyeletét.

28. Felügyeleti vizsgálat
47. §

(1) Az ügyfél felügyeleti vizsgálatot kezdeményezhet az e törvényben biztosított jogainak sérelme vagy az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv kötelezettségeinek jogát, jogos érdekét érintő elmulasztása esetén.
(2) A Felügyelet az ügyfél bejelentését 15 napon belül megvizsgálja és hivatalból felügyeleti vizsgálatot indít, kivéve, ha
megállapítja, hogy
a)
a bejelentés tárgyában nem rendelkezik hatáskörrel,
b)
a bejelentés alapját képező jogszabálysértés tárgyában jogorvoslati eljárás van folyamatban, vagy az érintett
jogsértés tárgyában közigazgatási hatóság vagy bíróság már jogerősen döntött, kivéve, ha a jogerős döntés
szerint a jogsértés nem minősül az ügy érdemére kiható eljárási szabályszegésnek,
c)
a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű,
d)
a bejelentés névtelen,
e)
a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan,
f)
az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz.
(3) A felügyeleti vizsgálat során a bejelentőt a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti
ügyféli jogok nem illetik meg, de az eljárás eredményéről a Felügyelet tájékoztatja.
(4) A Felügyelet felügyeleti vizsgálatot indít továbbá, ha – akár névtelen bejelentés alapján – valószínűsíthető, hogy
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvényben meghatározott kötelezettségeit vagy az ügyfelek
e törvényben meghatározott jogait megsérti, és a jogsértés az ügyfelek széles körét érinti vagy az komoly
érdeksérelmet, kárveszélyt idézhet elő.

48. §

(1) A Felügyelet a felügyeleti vizsgálat során az elektronikus ügyintézés e Részben meghatározott követelményeinek
megtartását hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
(2) Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e Részben vagy e törvény
végrehajtási rendeleteiben foglalt szabályokat megsértette,
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a)
b)

kötelezi az elektronikus ügyintézést biztosító szervet a jogsértés abbahagyására és a jogszerű eljárásra,
szükség szerint határidő tűzésével kötelezheti az elektronikus ügyintézést biztosító szervet a jövőre nézve
a jogszerű eljárásra,
c)
az elektronikus ügyintézést biztosító szervet a jogsértés megállapítása mellett határidő tűzésével intézkedési
terv elkészítésére kötelezheti,
d)
törölheti az 1. § 17. pont l) alpontja szerinti szervet az elektronikus ügyintézést biztosító szervek
nyilvántartásából,
e)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladatkörrel rendelkező vezetőjét az elektronikus ügyintézéssel
kapcsolatos képzés elvégzésére kötelezheti,
f)
a Kormány által rendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki,
g)
elrendelheti határozatának nyilvánosságra hozatalát, ha az elektronikus ügyintézés elősegítése vagy nagyobb
számú ügyfél e törvény szerinti jogainak védelme ezt indokolttá teszi.
(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény csak a (2) bekezdés g) pontjával együtt alkalmazható,
a (2) bekezdés szerinti egyéb jogkövetkezmények egymás mellett is alkalmazhatóak.

29. Koordinációs eljárás
49. §

(1) A Felügyelet az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kérelmére vagy hivatalból koordinációs eljárást folytat
le. A koordinációs eljárás célja az elektronikus ügyintézés kialakításának, valamint módosításának e törvényben
foglaltak szerinti megvalósítása.
(2) A koordinációs eljárás során a Felügyelet:
a)
szakmai segítséget nyújt az elektronikus ügyintézés kialakításában, módosításában,
b)
konzultációt folytat le a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató, valamint az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv részvételével,
c)
javaslatot tehet meghatározott szolgáltatás, megoldás alkalmazására.

30. Az elektronikusan intézhető ügyek adatbázisa
50. §

(1) A Felügyelet az e törvény szerint
a)
elektronikusan intézhető ügyekről és az
b)
elektronikus ügyintézést biztosító szervekről
a Kormány által rendeletben meghatározott adattartalommal adatbázist vezet és tesz nyilvánosan közzé.
(2) Az elektronikusan intézhető ügyek adatbázisába bárki regisztráció vagy elektronikus azonosítás nélkül, ingyenesen
elektronikus úton betekinthet.
(3) Az a szervezet, amely meghatározott ügyekben e törvény alkalmazását önként vállalja, e szándékát a Felügyeletnek
adatszolgáltatás teljesítésével bejelenti.
(4) A Felügyelet a bejelentést megvizsgálja, és ha az adatszolgáltatás megfelel a jogszabályban meghatározott
feltételeknek, a szervezetet és elektronikusan intézhető ügyeit – a szervezet egyidejű tájékoztatása mellett – felveszi
az elektronikusan intézhető ügyek adatbázisába.
(5) Ha a bejelentés, a tájékoztató vagy a szervezet által vállalt ügyintézés nem felel meg a jogszabályban meghatározott
feltételeknek, a szervezetet erről a Felügyelet a hiányosságok megjelölésével tájékoztatja.
(6) Az e törvénynek megfelelő elektronikus ügyintézés biztosítását önként vállalt szervezet köteles a változást
megelőzően 15 nappal bejelenteni, ha az e törvénynek megfelelő elektronikus ügyintézést a továbbiakban bármely
ügy tekintetében nem vállalja.

HARMADIK RÉSZ
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST BIZTOSÍTÓ, VALAMINT EGYÉB SZERVEK INFORMATIKAI
EGYÜTTMŰKÖDÉSE
X. FEJEZET
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPKÖVETELMÉNYEI
31. Az együttműködésre vonatkozó szabályok alkalmazása
51. §

(1) Az e Részben foglalt szabályokat az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a Kormány által kijelölt
közfeladatot ellátó szervek (a továbbiakban együtt: együttműködő szervek) e minőségükben az e törvényben
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és más jogszabályban előírt vagy lehetővé tett egymás közötti kapcsolattartására, információátadásaira, valamint
az egymás közötti információátadással járó ügyek intézésére és eljárások során az e törvényben meghatározottak
szerint informatikai együttműködésre kell alkalmazni.
(2) E Részt
a)
a jogalkotási eljárásra,
b)
a Kormány döntéseinek előkészítésére,
c)
a választási eljárásra, a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására,
d)
a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet adatai, iratai átadására, nyilvántartásaiból
történő adatszolgáltatásra, továbbá eljárásaira,
e)
az együttműködő szervek belső nyilvántartásaira, döntéseik tervezetére,
f)
az e törvényben meghatározott kivételekkel az együttműködő szervnek a döntés megalapozását szolgáló,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint nem nyilvános
adatai, ilyen adatot tartalmazó iratai megismerésére irányuló eljárásra,
g)
törvény eltérő rendelkezése hiányában minősített adat és minősített adatot tartalmazó irat átadására,
h)
az együttműködő szervek egymás közötti polgári jogi jogviszonyaira,
i)
a köziratok levéltárba adására, valamint
j)
az együttműködő szervek közjogi vagy magánjogi jogutódlásával összefüggő átadás-átvételi eljárásra
nem kell alkalmazni.
(3) E Rész rendelkezései az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa által
szabályozott kapcsolattartás, információátadás, valamint ügyek intézése tekintetében az ott szabályozott
kérdésekben nem alkalmazhatók. E törvény rendelkezéseitől az Európai Unió kötelező jogi aktusának végrehajtása
céljából – az ahhoz szükséges mértékben és módon – jogszabály eltérhet.

32. Az együttműködés alapelvei
52. §

(1) Az együttműködő szerv a 2. § (1) bekezdés szerinti ügy (e rész alkalmazásában a továbbiakban: ügy) elintézéséhez
vagy feladata ellátásához szükséges, más együttműködő szervnél keletkezett, vagy más együttműködő szerv által
már beszerzett információkat, valamint az együttműködő szervnek az ügy elintézéséhez szükséges döntését vagy
nyilatkozatát – az e törvényben meghatározott esetekben – ezen együttműködő szervtől elektronikus úton szerzi be.
(2) Az együttműködő szervek – ha azt törvény nem zárja ki – egymással elektronikus úton tartják a kapcsolatot.
(3) Az együttműködő szervek elektronikus információs rendszerüket úgy alakítják ki, meglévő elektronikus információs
rendszerüket pedig olyan módon fejlesztik, hogy az – az e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő
módon – alkalmas legyen az e törvény szerinti informatikai együttműködésük (a továbbiakban: informatikai
együttműködés) megvalósítására.
(4) Az együttműködő szervek informatikai együttműködésük során az együttműködési formához kapcsolódó, és
az együttműködésben részt vevő szervekre a kockázatokkal és a költségekkel arányos, a vonatkozó elektronikus
információbiztonsági követelményeknek megfelelő megoldást alkalmazzák.
(5) Az együttműködő szerv az informatikai együttműködés egyetlen formáját sem kötheti – az igazoltan felmerülő
költségek jogszabályban előírt megtérítésén felül – illeték, díj vagy más ellenérték megfizetéséhez.
(6) E törvény rendelkezéseit a személyes adatok kezelésére vonatkozó más törvényekben meghatározott szabályok
betartásával kell alkalmazni.

33. Adatkezelés
53. §		
Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy
elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak
az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy
elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel
kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló törvénynek megfelelő módon tájékoztatta.
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34. Adattovábbítási nyilvántartás
54. §		
A személyes adatot szolgáltató együttműködő szerv az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény szerinti adattovábbítási nyilvántartást az e törvény szerint továbbított
személyes adatok tekintetében olyan módon vezeti, hogy abból az ügyfél elektronikus úton, legfeljebb 3 napon
belül tájékoztatást tudjon szerezni arról, hogy mely adatait mely együttműködő szerv, milyen célból és milyen
időpontban vette át.

35. Az informatikai együttműködés biztosításának technikai alapkövetelményei
55. §

(1) Az együttműködő szervek az ügyek elintézése vagy feladataik ellátása érdekében megvalósított informatikai
együttműködésük során elsősorban a teljes együttműködési folyamatot támogató megoldásokat alkalmaznak, ha
azt törvény nem zárja ki.
(2) Az együttműködő szerv az informatikai együttműködést nem kötheti indokolatlanul valamely meghatározott
hírközlési szolgáltatás, műszaki megvalósítás vagy megoldás alkalmazásához, kivéve, ha az a vele együttműködő
szerv vagy szervek számára sem közvetlen, sem közvetett költséggel nem jár.
(3) Az együttműködő szerv az 52. § (3) bekezdése szerinti elektronikus információs rendszerét az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott követelményeknek megfelelő módon, valamint úgy alakítja ki, fejleszti és működteti, hogy
az informatikai együttműködés megvalósításához szükséges
a)
mértékben megfeleljen az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
törvény technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá
a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló végrehajtási
rendeletében meghatározott követelményeknek,
b)
körben olyan szabványokon és műszaki megoldásokon alapuljon, amelyek más együttműködő szervek
számára is hozzáférhetőek,
c)
körben alkalmas legyen a szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal való
együttműködésre,
d)
szolgáltatásainak az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerinti rendelkezésre
állását biztosítani tudja,
e)
módosításokat, fejlesztéseket ne akadályozza, valamint
f)
technikai megoldások más közfeladatot ellátó szervek általi újrahasznosíthatóságát a fenti követelmények
sérelme nélkül biztosítsa.
(4) Az együttműködő szerv az e törvény szerinti közzétételi kötelezettségeinek a Kormány által rendeletben
meghatározott közzétételi felületen is köteles eleget tenni.
(5) Az együttműködő szerv köteles biztosítani, hogy az érintett személy a személyes adatainak forrásáról és
továbbításáról tájékoztatást kaphasson.

56. §

(1) Az együttműködő szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely az informatikai együttműködés
korlátozását vagy szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés az ügyek
intézése és a közfeladatok teljesítése során a lehető legkisebb fennakadást okozza.
(2) Az együttműködő szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az együttműködő szerveket
és a Felügyeletet legalább 5 nappal előbb tájékoztatni, amely az informatikai együttműködés korlátozását vagy
akadályozását eredményezi.
(3) Az informatikai együttműködést korlátozó vagy akadályozó üzemzavart az együttműködő szerveknek
haladéktalanul jelezni kell, azt haladéktalanul el kell hárítani, és az együttműködő szervek részére a más úton
történő együttműködés lehetőségeit, egyidejű tájékoztatásuk mellett biztosítani kell.

XI. FEJEZET
EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEK KÖZÖTTI ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
36. Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség
57. §

(1) Az együttműködő szerv köteles a jelen alcím rendelkezései szerint közzétenni a biztonságos elektronikus
kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, valamint elektronikus levélcímét.
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(2) A biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség lehet
a)
biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím,
b)
olyan elektronikus levélcím, amelynek tekintetében a címzett vállalja az információ kézhezvételének
a visszaigazolását, valamint
c)
a Kormány által rendeletben meghatározott típusú elérhetőség.
(3) Az együttműködő szerv köteles legalább egy a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti elérhetőség, és ezenfelül
jogosult egy vagy több biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség, valamint e címek
alkalmazására vonatkozó rendelkezések közzétételére, feltéve, hogy a további elérhetőségek tekintetében is
biztosítja a jelen alcím szerinti követelmények teljesítését.
(4) Az együttműködő szerv köteles legalább munkanaponként ellenőrizni az (1) bekezdés szerinti elérhetőségekre
kézbesített küldeményeket. Az együttműködő szerv köteles ugyanezen határidőben visszaigazolni az (1) bekezdés
szerint közzétett elektronikus levélcímre kézbesített küldemény kézhezvételét.
(5) Az együttműködő szerv az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségének megváltozását a változást
megelőzően köteles közzétenni.

37. A kapcsolattartás módja
58. §

(1) Az együttműködő szervek egymás közötti elektronikus kapcsolattartása csak az e törvényben meghatározott
olyan módon történhet, amelynek során az együttműködő szervek biztosítják a küldeménybe foglalt nyilatkozatot
megtevő személy elektronikus azonosíthatóságát, a küldemény sértetlenségét, a küldemény kézbesítésének
igazolását, a kézbesítés időpontjának megállapíthatóságát (a továbbiakban: biztonságos elektronikus
kapcsolattartás).
(2) A biztonságos elektronikus kapcsolattartás történhet
a)
a közzétett biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre történő kézbesítés útján, vagy
b)
iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás igénybevételével.
(3) A küldemény kézbesítettnek minősül
a)
a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az elküldést követő munkanapon,
b)
a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a sikeres iratátadás szolgáltató által igazolt időpontjában.
(4) Az elektronikus kapcsolattartást kezdeményező együttműködő szerv a közzétett biztonságos elektronikus
kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek közül az együttműködő szerv által közzétett további információk
figyelembevételével választja ki az elektronikus kapcsolattartásba bevonni kívánt másik szerv elérhetőségét.
(5) Biztonságos elektronikus kapcsolattartásnak minősül az automatikus információátadás is, ha az átadott információ
utólagos megállapíthatósága – a változtatások rögzítésével vagy más módon – biztosított.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben az információ az információátadási szabályzatban vagy megállapodásban foglalt
időpontban minősül kézbesítettnek.

59. §

(1) Ha a kézbesítéshez jogszabály nem fűz jogkövetkezményt, valamint tájékoztatás céljából az együttműködő szervek
biztonságos elektronikus kapcsolattartásnak nem minősülő módon is tarthatják elektronikus úton egymással
a kapcsolatot.
(2) Az együttműködés kialakítása, valamint belső folyamatai biztosítása érdekében az együttműködő szerv a Második
Rész szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat és a központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokat igénybe veheti.
(3) Az együttműködő szerv az e törvény szerinti együttműködés során szükség szerint a csak papír alapon
rendelkezésre álló iratról e törvény szabályai szerinti hiteles elektronikus másolatot készít vagy – az elektronikus
ügyintézésről szóló törvény szerinti központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével – készíttet.

XII. FEJEZET
AZ INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
38. Információforrások
60. §

(1) Az együttműködő szerv, ha tudomása van arról, hogy az előtte folyamatban lévő ügy elintézéséhez vagy feladata
ellátásához szükséges, rendelkezésére nem álló – személyes vagy minősített adat esetében általa törvény alapján
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kezelhető – információ a (3) bekezdés szerinti elsődleges információforrásból rendelkezésre áll, azt törvény kizáró
rendelkezése hiányában elsődleges információforrásból elektronikus úton szerzi be.
Az együttműködő szerv elsődleges információforrásból automatikus információátadás útján szerzi be
az (1) bekezdésben meghatározott információt, ha e tekintetben automatikus információelérési felület
a rendelkezésére áll, és ezt törvény nem zárja ki.
Elsődleges információforrásból áll rendelkezésre az információ, ha
a)
közhiteles nyilvántartásban szerepel,
b)
nem szerepel közhiteles nyilvántartásban, de valamely együttműködő szervnél keletkezett, vagy
c)
jogszabály az elsődleges információforrás megjelölésével így rendelkezik.
Vélelmezni kell, hogy az együttműködő szervnek az (1) bekezdés alkalmazásában tudomása van arról, hogy
az információ valamely elsődleges információforrásból rendelkezésre áll
a)
a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben,
b)
ha az információ az információforrások regisztere alapján együttműködő szervnél keletkezik, vagy
c)
ha arról az ügyfél vagy az ügyben eljáró együttműködő szerv az információ és az elsődleges információforrás
megjelölésével tájékoztatta.
Törvény kizáró rendelkezése hiányában, ha az együttműködő szervnek a rendelkezésére álló információ helyessége
vagy fennállása tekintetében kétsége merül fel, az információt az elsődleges információforrásból elektronikus úton
szerzi be.
Jogszabály meghatározhatja azt a feltételt, amelynek fennállása esetén, vagy azt az időtartamot, amelynek az adat
felvételétől vagy irat keletkezésétől számított eltelte esetén az együttműködő szervnél rendelkezésre álló adat vagy
iratban foglaltak fennállásának a hiányát vélelmezni kell.

61. §

(1) Az együttműködő szerv, ha az előtte folyamatban lévő ügy elintézéséhez vagy feladata ellátásához szükséges,
rendelkezésére nem álló – személyes vagy minősített adat esetében általa törvény alapján kezelhető – információ
elsődleges információforrásból nem szerezhető be, de tudomása van arról, hogy másodlagos információforrásból
rendelkezésre áll, azt jogszabály eltérő rendelkezése hiányában másodlagos információforrásból elektronikus úton
szerzi be.
(2) Másodlagos információforrásból rendelkezésre áll az információ, ha
a)
azt valamely együttműködő szerv elsődleges információforrásból szerezte be, vagy
b)
az nem együttműködő szervnél keletkezett, és azt valamely együttműködő szerv nem együttműködő
szervtől szerezte be.
(3) Vélelmezni kell, hogy az együttműködő szervnek tudomása van arról, hogy az információ valamely másodlagos
információforrásból rendelkezésre áll, ha
a)
az információt jogszabályi rendelkezés alapján vagy az információforrások regisztere szerint a másodlagos
információforrás a (2) bekezdés szerint szerezte be, vagy
b)
arról az ügyfél az ügyben eljáró együttműködő szervet, az információ és a másodlagos információforrás
megjelölésével tájékoztatta.
(4) Az együttműködő szerv az elsődleges információforrásból rendelkezésre álló információt az e §-ban foglalt
egyéb feltételek fennállása esetén akkor is beszerezheti másodlagos információforrásból, ha a másodlagos
információforrásból rendelkezésre álló információ egyezősége az elsődleges információforrásból elérhető
információval automatikus információátadás útján biztosított.
(5) A másodlagos információforrásból rendelkezésre álló információt átadó együttműködő szerv az információ átadása
során az információátadást kezdeményező együttműködő szervet tájékoztatja
a)
a (4) bekezdésben foglalt kivétellel arról, hogy azt mikor és mely információforrásból szerezte be, valamint
b)
minden egyéb, az információ fennállása, helyessége vagy felhasználhatósága megítélését befolyásoló általa
ismert körülményről.

62. §

(1) A 61. § (2) bekezdés a) pontja szerinti információval rendelkező együttműködő szerv az információnak az elsődleges
információforrásból rendelkezésre álló információval való egyezőségét – törvény eltérő rendelkezése hiányában –
annak felhasználása vagy továbbítása előtt ellenőrzi, kivéve ha a másodlagos információforrásból rendelkezésre álló
információ egyezősége az elsődleges információforrásból elérhető információval automatikus információátadás
útján biztosított.
(2) Az elsődleges és másodlagos információforrásból rendelkezésre álló információt az együttműködő szerv az erre
irányuló elektronikus úton előterjesztett információátadás iránti megkeresés beérkezésétől számított 3 napon
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belül elektronikus úton továbbítja, vagy ha az információ továbbításának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, azt
megtagadja, és erről a kezdeményező együttműködő szervet az indokok megjelölésével tájékoztatja.
(3) Ha az információ továbbítását igénylő együttműködő szerv az információ továbbításának a (2) bekezdés szerinti
megtagadásával nem ért egyet, az együttműködő szervek kötelesek egymással 3 napon belül egyeztetni.
63. §

(1) Ha az elsődleges vagy másodlagos információforrásból rendelkezésre álló adat vagy iratban foglaltak fennállása
vagy helyessége tekintetében kétsége merül fel, az együttműködő szerv erről az információforrás együttműködő
szervet haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanapon értesíti, amely köteles ezt saját
eljárásában felülvizsgálni, és ennek eredményéről az együttműködő szervet tájékoztatni.
(2) Az elsődleges információforrás az információ megváltozása esetén információátadást kezdeményez annál
az együttműködő szervnél, amely tőle az információt jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásába vette át.
(3) Az információforrás együttműködő szerv az információátadási szabályzat vagy megállapodás alapján
a (2) bekezdésen túl is nyújthat olyan szolgáltatást, hogy az adat megváltozása vagy az iratban foglaltak fennállását
vagy helyességét befolyásoló körülmény bekövetkezése esetén erről az információátadást kezdeményező
együttműködő szervet tájékoztatja.

39. Az információk továbbításának formái
64. §

(1) Az együttműködő szervek a 38. alcím szerinti információt elektronikus úton
a)
egyszerű információátadással vagy
b)
automatikus információátadás útján
továbbítják.
(2) A kormányrendeletben meghatározott együttműködő szerv a kormányrendeletben meghatározott információk
automatikus információátadással történő továbbítását biztosító automatikus információátadási felületet hoz létre és
bocsát az együttműködő szervek rendelkezésére.
(3) Személyes adatnak nem minősülő adat vagy ilyen adatot nem tartalmazó irat automatikus információátadás
útján történő továbbítására az együttműködő szerv jogszabályi rendelkezés hiányában is létrehozhat, és
az együttműködő szervek rendelkezésére bocsáthat automatikus információátadási felületet, és meghatározhatja
igénybevételének feltételeit.
(4) Az együttműködő szerv az információt, ha az átadására alkalmas automatikus információátadási felület
a rendelkezésére áll, ennek az igénybevételével veszi át.
(5) Az összerendelési nyilvántartás szolgáltatáshoz csatlakozott, a természetes személyazonosító adatoktól eltérő
azonosítót használó együttműködő szervek közötti, személyes adatok továbbításával járó információátadás, ha
annak a törvényi feltételei fennállnak, az összerendelési nyilvántartás alkalmazásával is megvalósítható.

40. Információátadási szabályzat és megállapodás
65. §

(1) Az együttműködő szerv információátadási szabályzatot fogad el, és azt az információátadási szolgáltatás
nyújtásának megkezdését megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi, valamint megküldi elektronikus úton
a Felügyeletnek.
(2) Az információátadási szabályzatban meg kell határozni
a)
az együttműködő szervnél mint elsődleges és másodlagos információforrásnál rendelkezésre álló,
(3) bekezdés szerinti információk körét,
b)
az együttműködő szerv által működtetett automatikus információátadási felület adatait, és azt, hogy
az információátadási felület alkalmazásával mely információk átadására, továbbá milyen feltételek mellett
kerülhet sor,
c)
a 38. alcím szerinti információk 39. alcím szerinti elektronikus úton történő továbbításának a feltételeit,
valamint
d)
a Kormány által rendeletben meghatározott további kötelező tartalmi elemeket.
(3) Az információátadási szabályzat legalább az alábbi információkra terjed ki:
a)
az együttműködő szerv által közhitelesen nyilvántartott adatokra,
b)
az együttműködő szerv által az ügy érdemében meghozott döntésekre,
c)
a közigazgatási hatóságok által kiadott szakhatósági állásfoglalásokra,
d)
azon szerződésekre, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő,
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e)
a Kormány által rendeletben meghatározott további információkra.
(4) Az együttműködő szerv az információátadásra vonatkozó megkereséssel a közzétett információátadási
szabályzatban foglaltakat elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
(5) Az együttműködő szervek indokolt esetben az információátadási szabályzattól – a Felügyeletnek
az információátadási megállapodás hatálybalépését megelőzően elektronikus úton bejelentett – információátadási
megállapodásban eltérhetnek.
66. §

(1) Az együttműködő szerv az információátadási szabályzatot a módosítására okot adó körülmény bekövetkezésétől
számított 30 napon belül módosítja.
(2) Az információátadási szabályzat módosítását és megszűnésének a tényét az együttműködő szerv a módosítás
hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal teszi közzé és küldi meg a Felügyeletnek.
(3) Az információátadási megállapodás módosítását, illetve megszűnését az együttműködő szerv a módosítás
hatálybalépését, illetve a megállapodás megszűnését megelőzően jelenti be a Felügyeletnek.
(4) Az információátadási szabályzat, valamint módosítása legkorábban a közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

67. §

(1) Azonos hatáskörű területi államigazgatási szervek tekintetében az irányító államigazgatási szerv, területi kamarák
tekintetében az országos kamara, e szervekre kiterjedő hatállyal egységes információátadási szabályzatot fogadhat el.
(2) Az egységes információátadási szabályzat hatálya alá tartozó szervek – indokolt esetben – saját információátadási
szabályzatot fogadhatnak el és információátadási megállapodást köthetnek, amelyben az egységes
információátadási szabályzattól eltérhetnek.
(3) Az egységes információátadási szabályzatot és módosítását a hatálybalépése előtt legalább 30 nappal kell
közzétenni és bejelenteni a Felügyeletnek.
(4) Az egységes információátadási szabályzat legkorábban a közzétételét követő 30. napon lép hatályba.
(5) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben az egységes információátadási szabályzatra az információátadási
szabályzatra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.

41. Az információforrások regisztere
68. §

(1) A Felügyelet nyilvántartást vezet az együttműködő szerveknél rendelkezésre álló információk köréről, valamint
az együttműködő szervek által működtetett automatikus információelérési felületekről (a továbbiakban:
információforrások regisztere).
(2) A Felügyelet az információforrások regiszterét hivatalból, az információátadási szabályzatok, megállapodások,
valamint ezek módosításai alapján vezeti.
(3) Ha a Felügyelet tudomást szerez arról, hogy az információátadási szabályzat vagy megállapodás nem felel meg
a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az együttműködő szervet vagy szerveket határozatban kötelezi
a jogszerű állapot helyreállítására.
(4) Az információforrások regisztere nyilvános, az bárki számára azonosítás, díjfizetés vagy költségtérítés nélkül
megismerhető.
(5) Az információforrások regisztere részletes adattartalmát, valamint vezetésének eljárási szabályait a Kormány
rendeletben állapítja meg.

42. Adat- és iratmegnevezések jegyzéke
69. §

(1) A Felügyelet elektronikus jegyzéket vezet az informatikai együttműködés biztosítása szempontjából jelentőséggel
bíró információk köréről, valamint azok megnevezéséről (a továbbiakban: adat- és iratmegnevezések jegyzéke).
A jegyzék tartalmazza a megnevezéseket, azok értelmezését, az adatok és iratok kezeléséhez szükséges
információkat.
(2) Az információátadási szabályzat tartalmazza az együttműködő szerv által az információátadási szolgáltatás
keretében átvehető adatoknak az adat- és iratmegnevezések jegyzéke szerinti megnevezését is.
(3) Az adat- és iratmegnevezések jegyzéke nyilvános, az bárki számára azonosítás, díjfizetés és költségtérítés nélkül
megismerhető.
(4) Az adat- és iratmegnevezések jegyzéke részletes adattartalmát, valamint vezetésének eljárási szabályait a Kormány
rendeletben állapítja meg.
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XIII. FEJEZET
SAJÁTOS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK
43. Döntéshozatali és nyilatkozattételi együttműködés
70. §

(1) Az együttműködő szerv, ha tudomása van arról, hogy az előtte folyamatban lévő ügy elintézéséhez vagy feladata
ellátásához másik együttműködő szerv döntése szükséges, és a döntés hivatalból vagy az együttműködő szerv által
kezdeményezhető eljárásban meghozható, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a döntéshozatalra jogosult
szervnél elektronikus úton kezdeményezi a döntés meghozatalát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalára jogosult együttműködő szerv a döntést a kezdeményező
együttműködő szervvel elektronikus úton közli.

71. §

(1) Az együttműködő szerv, ha tudomása van arról, hogy az előtte folyamatban lévő ügy elintézéséhez vagy feladata
ellátásához másik együttműködő szerv általa beszerezhető nyilatkozata szükséges, ezen együttműködő szervet
elektronikus úton hívja fel nyilatkozattételre.
(2) Az együttműködő szerv az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát – ha jogszabály a nyilatkozat megtételére eltérő
határidőt nem állapít meg – 8 napon belül elektronikus úton adja meg.

44. A címadatot tartalmazó nyilvántartások együttműködési képessége
72. §

(1) Az együttműködő szervek által vezetett, címadatot tartalmazó nyilvántartások együttműködési képességének
elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására központi címregiszter szolgál.
(2) A központi címregiszter olyan, a nyilvántartások együttműködési képességét elősegítő központi nyilvántartás,
amely a címadatok vonatkozásában információátadási szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot
tartalmazó, együttműködő szervek által vezetett nyilvántartások számára.
(3) A központi címregiszter vezetése, működése és az egységes címkezelés részletes eljárási szabályait e törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet állapítja meg.
(4) Az egységes címképzés szabályait e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet határozza meg.

73. §

(1) A központi címregiszter működtetéséért felelős szerv – annak érdekében, hogy a címregiszterbe kizárólag az erre
jogszabály alapján jogosult személyek, kizárólag a jogszabályban foglaltak megtartása mellett tehessenek
bejegyzést – nyilvántartást vezet azon személyekről, akik jogosultak a címek rögzítésére (a továbbiakban:
hozzáférési jogosultsági nyilvántartás). E célból a központi címregiszter működtetéséért felelős szerv jogosult
a nyilvántartottak természetes személyazonosító adatainak kezelésére.
(2) A hozzáférési jogosultsági nyilvántartás tartalmazza:
a)
az érintett személyek természetes személyazonosító adatait,
b)
a címképzésért felelős szerv illetékességi területét,
c)
a hozzáférési jogosultság kezdő időpontját és időtartamát, valamint
d)
a hozzáférési jogosultság módosításának, visszavonásának okát és időpontját.
(3) A hozzáférési jogosultsági nyilvántartás adatai kizárólag hozzáférési jogosultság, valamint a jogszabályi
rendelkezéseknek hozzáférésre jogosult általi betartása ellenőrzése céljából ismerhető meg.
(4) A hozzáférési jogosultsági nyilvántartásban szereplő adatokat legkésőbb a hozzáférési jogosultság megszűnésétől
számított 5 év elteltével törölni kell.
(5) Ha a központi címregiszterben új cím keletkeztetéséhez, meglévő cím módosításához vagy törléséhez olyan
címadat beszerzése szükséges, amelynek megállapítása helyi önkormányzati képviselő-testület hatáskörébe
tartozik, a képviselő-testület a központi címregiszter működtetéséért felelős szervtől érkezett megkeresést követő
ülésén a címképzéshez szükséges döntést meghozza és arról a központi címregiszter működtetéséért felelős szervet
haladéktalanul értesíti.
(6) A központi címregiszterben nyilvántartott közérdekű vagy közérdekből nyilvános címadatok a központi
címregiszterhez kapcsolódó állami és önkormányzati nyilvántartásokból ismerhetők meg.
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XIV. FEJEZET
EGYÜTTMŰKÖDÉS SORÁN HASZNÁLT SZABÁLYOZOTT ÉS KÖZPONTI ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI
SZOLGÁLTATÁSOK
74. §

(1) Az együttműködés elősegítése érdekében az együttműködő szerv az együttműködés során, valamint a belső
elektronikus ügymenete során a VI. és VII. Fejezetben, valamint e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott
szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat igénybe veheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igénybevétel során a VI. és VII. Fejezetben meghatározott szabályokat értelemszerűen,
az adatkezelésére vonatkozó szabályok betartásával kell alkalmazni.
(3) A 38. §-ban meghatározott szolgáltatásokon túl az alábbi központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat
a Kormány biztosítja a jogszabályban kijelölt szolgáltató útján:
a)
központi érkeztetési rendszer, amely biztosítja az iratkezelés egyes fázisainak központi szolgáltatás útján
történő elvégzését,
b)
elektronikus dokumentumtárolás szolgáltatás, amely biztosítja a szolgáltatás keretében tárolt elektronikus
dokumentum hitelességének megőrzését, tartós olvashatóságát és értelmezhetőségét,
c)
iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás, amely biztosítja az együttműködő szervek között
elektronikus iktatókönyvben nyilvántartott irat vagy irategyüttes dokumentált átadását.
(4) Törvény vagy kormányrendelet valamely központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételét
az együttműködés során is kötelezővé teheti.
(5) A Kormány az együttműködéshez, valamint a belső elektronikus ügymenethez szükséges szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokat és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat az 1. § 17. pont a)–i) pontja
szerinti jogalanyoknak ingyenesen biztosítja.

XV. FEJEZET
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KOORDINÁCIÓJA ÉS FELÜGYELETE
45. Az együttműködés felügyelete
75. §

(1) A Felügyelet e Részben foglalt feladat- és hatáskörében
a)
vezeti az információforrások regiszterét,
b)
fogadja az információátadási szabályzat és információátadási megállapodás bejelentését,
c)
vezeti az adat- és iratmegnevezések jegyzékét,
d)
műszaki irányelvet fogad el, valamint
e)
ellátja az együttműködő szervek e törvényben szabályozott tevékenységeinek felügyeletét, a személyes
adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog
érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése kivételével.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés e) pontja szerinti feladat- és hatáskörében
a)
felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrzi, hogy az együttműködő szerv tevékenysége megfelel-e
az e törvényben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott követelményeknek,
b)
felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrzi a hozzá bejelentett információátadási szabályzatokat és
megállapodásokat,
c)
a hozzá benyújtott információátadási szabályzatokkal szemben kifogással élhet,
d)
megvizsgálja az együttműködő szervekkel szemben, az e törvény szerinti kötelezettségekkel összefüggésben
előterjesztett bejelentéseket és javaslatokat, amelyek alapján javaslattal élhet a feladat- és hatáskörrel
rendelkező hatóság, illetve a jogalkotás kezdeményezésére jogosult szerv vagy személy felé,
e)
az együttműködő szervek számára e törvény alkalmazását segítő intézkedési javaslatokat fogalmaz meg,
f)
a felügyeleti, az átfogó felügyeleti vizsgálat lefolytatása érdekében éves vizsgálati tervet készít.
(3) Az együttműködő szerv a Felügyelet felhívására köteles közölni az információforrások regisztere naprakész
vezetéséhez szükséges adatokat. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése
esetén a Felügyelet felügyeleti vizsgálatot indít.
(4) A Felügyelet a (2) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti feladatainak végrehajtásába – az információbiztonságot
érintő kérdések tekintetében – bevonja az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős
hatóságot.
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46. Felügyeleti vizsgálat
76. §

(1) Az információátadási szabályzat, az információátadási megállapodás, illetve az abban foglaltak megváltozásának
bejelentése alapján a Felügyelet felügyeleti vizsgálat keretében vizsgálja, hogy az együttműködő szerv
tevékenysége megfelel-e az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben, a kapcsolódó jogszabályokban,
az információátadási szabályzatban és az információátadási megállapodásban foglaltaknak.
(2) A Felügyelet a felügyeleti vizsgálat során jogosult megismerni az információátadási megállapodásokat, azzal, hogy
a felügyeleti vizsgálat során tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatja.
(3) A Felügyelet összeveti az információátadási szabályzatot a 78. § (1) bekezdése szerinti műszaki irányelvekben és
az e törvény szerinti együttműködésre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltakkal.
(4) A közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő felügyeleti vizsgálatra a közigazgatási hatósági eljárásról szóló
törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit az alábbi, valamint kormányrendeletben meghatározott
további eltérésekkel kell alkalmazni:
a)
a felügyeleti vizsgálat eredményeként felügyeleti jelentés készül,
b)
a felügyeleti jelentésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy nyilvánosságra nem hozható személyes
adatot nem tartalmazhat.
(5) Ha a Felügyelet a felügyeleti vizsgálat során olyan információ birtokába jut, amely információbiztonsági kockázatot
jelenthet, haladéktalanul értesíti az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős
hatóságot.
(6) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot éves felügyeleti ellenőrzési terv alapján átfogó, összevont
felügyeleti vizsgálat keretében is végezheti.

47. Az együttműködés koordinációja
77. §

(1) A Felügyelet az együttműködő szerv kérelmére vagy hivatalból koordinációs eljárást folytat le. A koordinációs eljárás
célja az e törvény szerinti együttműködés kialakításának, valamint módosításának e törvényben foglaltak szerinti
megvalósítása.
(2) A koordinációs eljárás során a Felügyelet:
a)
szakmai segítséget nyújt az együttműködés kialakításában, módosításában,
b)
konzultációt folytat le az együttműködő szervek részvételével,
c)
javaslatot tehet meghatározott szolgáltatás, megoldás alkalmazására.

48. Műszaki irányelvek
78. §

(1) A Felügyelet az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott rendeletben szabályozott kérdések tekintetében
ajánlásként műszaki irányelvet fogad el, valamint bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető
módon tesz közzé
a)
az informatikai együttműködés elősegítésére, hatékonyságának, biztonságának javítására,
b)
az információátadási szolgáltatás módjára, valamint
c)
az információátadási szabályzat kialakítására
vonatkozóan.
(2) A Felügyelet az általa lefolytatott felügyeleti vizsgálat és koordinációs eljárás alapján szükség szerint, de legalább
kétévente felülvizsgálja az általa kiadott műszaki irányelveket és szükség esetén módosítja azokat vagy új műszaki
irányelveket fogad el.

NEGYEDIK RÉSZ
A BIZALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
79. §

(1) Az e részben foglalt szabályokat
a)
az eIDAS Rendelet szerinti, Magyarország területén letelepedett bizalmi szolgáltatókra és az általuk nyújtott
bizalmi szolgáltatásokra,
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b)
az a) pont szerinti bizalmi szolgáltatásokat igénybe vevő felekre
kell alkalmazni.
(2) Az e részben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni az eIDAS Rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, kizárólag zárt
rendszerekben alkalmazott bizalmi szolgáltatások nyújtására.

XVI. FEJEZET
A BIZALMI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
49. A bizalmi szolgáltatás nyújtásának megkezdése
80. §

(1) A Magyarországon letelepedett bizalmi szolgáltató a bizalmi szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó
szándékát a bizalmi felügyelet számára a bizalmi felügyelet által rendszeresített elektronikus űrlapon bejelenti.
(2) Minősített bizalmi szolgáltatás indítása előtt a bizalmi szolgáltató legalább 30 nappal a bizalmi szolgáltatás
megkezdését megelőzően nyújtja be az (1) bekezdés szerinti bejelentést.
(3) A bizalmi szolgáltató a bejelentéshez az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott iratokat
köteles csatolni.
(4) A bizalmi felügyelet a bejelentés alapján a bizalmi szolgáltatót és a szolgáltatást nyilvántartásba veszi.
(5) A bizalmi szolgáltató köteles a bizalmi felügyelet számára bejelenteni, ha a bejelentések alapján nyilvántartásba vett
adatokhoz képest működésében vagy a bizalmi szolgáltatás nyújtásában változás történik.
(6) A minősített bizalmi szolgáltatást nyújtó bizalmi szolgáltató a változás bekövetkeztét legalább 30 nappal
megelőzően értesíti a bizalmi felügyeletet a nyilvántartásba vett adatokhoz képest működésében vagy a bizalmi
szolgáltatás nyújtásában bekövetkező, tervezett változásokról.

50. A szolgáltatási szerződés és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos követelmények
81. §

(1) A bizalmi szolgáltatás nyújtására a bizalmi szolgáltató a bizalmi szolgáltatási ügyféllel szolgáltatási szerződést köt.
(2) A bizalmi szolgáltató a szerződéskötést megelőzően az eIDAS Rendeletben meghatározottakon túl az igénybe vevőt
tájékoztatja arról, hogy a bizalmi szolgáltatás minősített bizalmi szolgáltatásnak minősül-e.
(3) A bizalmi szolgáltató a (2) bekezdésben foglaltakon túl a bizalmi szolgáltatási ügyfelét tájékoztatja az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottakról, valamint elérhetővé teszi számára az e rendeletben
meghatározott adatokat és dokumentumokat.
(4) Minősített bizalmi szolgáltató természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet vezető tisztségviselője, vezetője és alkalmazottja csak büntetlen előéletű lehet, és nem állhat a bizalmi
szolgáltatási tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(5) A szolgáltatási szerződésre, valamint a bizalmi szolgáltatás nyújtásának egyéb feltételeire (így különösen bizalmi
szolgáltatási rendre és szolgáltatási szabályzatra) vonatkozó részletes feltételeket az e törvény végrehajtására
kiadott rendelet szabályozza.
(6) A bizalmi szolgáltató jogosult arra, hogy bizalmi szolgáltatását különböző feltételekkel (így különösen eltérő
felelősségvállalással vagy eltérő bizalmi szolgáltatási rendnek való megfelelés szerint) nyújtsa.
(7) A bizalmi szolgáltató a szerződéskötést követően tartós adathordozón a bizalmi szolgáltatás ügyfelének
rendelkezésére bocsátja a szolgáltatási szerződést, a bizalmi szolgáltatási rendet és a szolgáltatási szabályzatot.

51. A bizalmi szolgáltatás keretében kibocsátott tanúsítványokkal kapcsolatos ellenőrzés
82. §

(1) A bizalmi szolgáltató által kibocsátott tanúsítványnak az abban foglalt adatokat a valóságnak megfelelően kell
tartalmaznia, kivéve ha magából a tanúsítványból kitűnik, hogy az adat valódiságát a bizalmi szolgáltató nem
ellenőrizte (így különösen álnév esetén). Ennek érdekében a bizalmi szolgáltató a tanúsítványba foglalandó
adatokat köteles ellenőrizni, így különösen a tanúsítvány tartalmától függően ellenőrzi a tanúsítvány alany
személyazonosságát, a személyazonosság megállapításához használt azonosító adatok valódiságát és – ha van
ilyen – közhiteles vagy más központi nyilvántartásban foglalt adatokkal való megegyezőségét, a tanúsítvány alany
nevében a bizalmi szolgáltató előtt eljáró képviselő képviseleti jogosultságát, a tanúsítványba foglalandó képviseleti
jog meglétét, a tanúsítvány által igazolt címtartomány (domain) fölötti rendelkezési jogot, a tanúsítványban
feltüntetendő IP-cím fölötti rendelkezési jogot, a tanúsítványba foglalandó szervezeti egység létezését,
a tanúsítványba foglalandó szabályozott szakma megnevezése esetén az annak gyakorlására való jogosultságot.
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(2) Minősített bizalmi szolgáltatás esetén a bizalmi szolgáltató a személyazonosságot az eIDAS Rendelet 24. cikk
(1) bekezdése szerint ellenőrzi, azzal, hogy az eIDAS Rendelet hivatkozott bekezdése szerinti nemzeti jogszabályból
fakadó követelménynek kell tekinteni a (3)–(8) bekezdés szerinti kötelezettségeket is. Nem minősített bizalmi
szolgáltatás esetén a bizalmi szolgáltató a személyazonosságot az eIDAS Rendelet 24. cikk (1) bekezdésében
hivatkozott módokon és a (3)–(8) bekezdésben foglalt kötelezettségek szerint köteles ellenőrizni azzal, hogy
a 24. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott minősített elektronikus aláírás vagy minősített elektronikus
bélyegző tanúsítványán túl fokozott biztonságú elektronikus aláírást vagy elektronikus bélyegzőt is elfogadhat.
(3) Ha a bizalmi szolgáltató a természetes személy tanúsítvány alany személyazonosságát személyes jelenlét
alapján vagy azzal egyenértékű azonosítással kívánja ellenőrizni, a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) hatálya alá tartozó természetes személyek
esetében ezt az Nytv. szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány alapján végzi el.
(4) Ha a bizalmi szolgáltató az Nytv. hatálya alá nem tartozó természetes személy tanúsítvány alany esetén személyes
jelenlét alapján vagy azzal egyenértékű azonosítással kívánja a személyazonosságot ellenőrizni, a bizalmi
szolgáltató a személyazonosságot elsősorban a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény szerinti úti okmány alapján ellenőrzi.
(5) Ha a bizalmi szolgáltató a (4) bekezdés szerinti személyazonosság ellenőrzését Magyarország területén kívül
végzi el személyes jelenlét alapján vagy azzal egyenértékű azonosítással, és a természetes személy tanúsítvány
alany a (4) bekezdés szerinti jogszabályok szerinti úti okmánnyal nem rendelkezik, a bizalmi szolgáltató
a személyazonosság ellenőrzését csak olyan, a hitelesítési rendben meghatározott megbízható okmányok vagy
más iratok alapján végezheti el, amely esetén a bizalmi szolgáltató igazolni tudja a bizalmi felügyeletnek, hogy
a hitelesítési rendben meghatározott megbízható okmány vagy más irat a személyazonosság megállapításában és
ellenőrzésében a (4) bekezdésben foglaltakkal azonos fokú bizonyosságot ad.
(6) Ha a bizalmi szolgáltató egy természetes személy tanúsítvány alany személyazonosságát a (3) bekezdés szerint
ellenőrizte, köteles a személyazonosság igazolására használt hatósági igazolvány érvényességét és az igazolványban
foglalt adatok egyezését a megfelelő közhiteles hatósági nyilvántartásban is ellenőrizni.
(7) Ha a bizalmi szolgáltató egy természetes személy tanúsítvány alany személyazonosságát a (4) vagy (5) bekezdés
szerint ellenőrizte, a személyazonosság megállapítására használt, (4) vagy (5) bekezdés szerinti okmány vagy más
irat érvényességét (hitelességét), valamint az abban használt adatok és a rájuk vonatkozó központi nyilvántartás
egyezőségét ellenőrzi. Ha ilyen nyilvántartás nem érhető el, a bizalmi szolgáltató számára nem hozzáférhető
vagy a hozzáférés és ellenőrzés költsége aránytalanul magas, a bizalmi szolgáltató ezt a tényt rögzíti, és az egyéb
rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt arról, hogy az adott tanúsítványt a tanúsítvány alany részére
kibocsátja-e.
(8) Ha a tanúsítvány alanya nem természetes személy, a bizalmi szolgáltató legalább a tanúsítvány alanynak
a tanúsítványba foglalt teljes nevét és egyedi azonosító adatát ellenőrzi. Ha a tanúsítvány alanya Magyarországon
bejegyzett személy, a bizalmi szolgáltató ezen adatok valódiságát és hatályosságát közhiteles nyilvántartás tartalma
alapján, vagy ha ilyen közhiteles nyilvántartás nincsen, a bejegyzést igazoló közokirat alapján ellenőrzi, egyébként
az ellenőrzésre az (5) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak.
(9) Ha a tanúsítvány alany nevében a bizalmi szolgáltató előtt képviselő jár el, vagy a tanúsítvány teljes vagy részleges
képviseleti jogot vagy ekként is értelmezhető jogviszonyt is tartalmaz (a továbbiakban együtt: képviseleti jog),
a bizalmi szolgáltató köteles a tanúsítvány kibocsátása előtt a képviseleti jog fennállásáról és annak a tanúsítványból
kiolvasható tartalmáról jogszabály, közhiteles nyilvántartás, létesítő okirat vagy ezek hiányában meghatalmazás
alapján meggyőződni, ellenőrzés eredményét rögzíteni.

52. A bizalmi szolgáltatás keretében kibocsátott tanúsítvánnyal kapcsolatos általános kötelezettségek
83. §		
Ha a bizalmi szolgáltató által bizalmi szolgáltatás keretében kibocsátott tanúsítvány képviseleti jogosultságot is
igazol,
a)
a bizalmi szolgáltató a tanúsítvány kibocsátásáról haladéktalanul értesíti a képviselt személyt,
b)
a bizalmi szolgáltató a képviseleti jogosultság megszűnése esetén a képviselt vagy a képviselő személy
kérésére köteles a képviseleti jogosultság tényét feltüntető tanúsítványt visszavonni,
c)
a bizalmi szolgáltató kizárólag a képviselt hozzájárulása esetén tüntethet fel álnevet a tanúsítványban.
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84. §

(1) A bizalmi szolgáltató az egyes tanúsítványokkal kapcsolatosan rendelkezésére álló információkat – beleértve
az azok előállításával összefüggőket is – és az ahhoz kapcsolódó személyes adatokat legalább a tanúsítvány
érvényességének lejártától számított tíz évig megőrzi. Ha a bizalmi szolgáltatót valamely igénybevevő, hatóság
vagy bíróság a tanúsítványba foglalt adat valódiságával vagy érvényességével kapcsolatosan megindult jogvitáról
értesíti, a bizalmi szolgáltató a megőrzési kötelezettségének a jogvita jogerős lezárásáig akkor is köteles eleget
tenni, ha a tanúsítvány lejártától számított tízéves határidő már lejárt. A bizalmi szolgáltató a megőrzési határidő
lejártáig olyan eszközt is biztosít, amellyel a kibocsátott tanúsítvány tartalma megállapítható.
(2) A bizalmi szolgáltató a megőrzési kötelezettségét minősített archiválási szolgáltatás útján is teljesítheti.
(3) A tanúsítványt kibocsátó bizalmi szolgáltató az eIDAS Rendelet 24. cikk (4) bekezdésében foglalt nyilvántartásokon
túl az általa kibocsátott tanúsítványok felfüggesztésével kapcsolatos információkhoz való folyamatos hozzáférést is
biztosítja, ha a bizalmi szolgáltató az adott bizalmi szolgáltatás kapcsán biztosítja a tanúsítvány felfüggesztésének
lehetőségét.

85. §

(1) A bizalmi szolgáltatási ügyfél haladéktalanul tájékoztatja a bizalmi szolgáltatót
a)
a következő adatok változásáról: az azonosításához szükséges, a tanúsítványban feltüntetett
személyazonosító adatok, más személy képviseletével összefüggésben kiállított tanúsítvány esetén
a képviseletre jogosult személy és a képviselt személy adatai, a tanúsítványban feltüntetett egyéb adatok;
b)
a bizalmi szolgáltatással vagy a tanúsítvánnyal kapcsolatban észlelt, a külön jogszabályban, szolgáltatási
szerződésben illetve szolgáltatási szabályzatban meghatározott rendellenességről vagy más, a bizalmi
szolgáltatást érintő eseményről, így különösen arról, ha a bizalmi szolgáltatás használatához szükséges,
a bizalmi szolgáltató által biztosított kriptográfiai vagy más biztonsági eszközt jogosulatlan személy
használhatta;
c)
a bizalmi szolgáltatással kapcsolatos jogvita megindulásáról.
(2) A bizalmi szolgáltatási ügyfél és a tanúsítványban a 82. § szerint igazolt igénybe vevő személy kérheti a tanúsítvány
visszavonását vagy, ha a bizalmi szolgáltató az adott bizalmi szolgáltatás kapcsán biztosítja a tanúsítvány
felfüggesztésének lehetőségét, a tanúsítvány felfüggesztését.

53. A bizalmi szolgáltatás keretében kibocsátott tanúsítvány felfüggesztése és visszavonása
86. §

(1) A bizalmi szolgáltató által bizalmi szolgáltatás keretében kibocsátott tanúsítvány esetén a bizalmi szolgáltató
dönthet úgy, hogy biztosítja a hitelesítési rendben, szolgáltatási szabályzatban vagy szolgáltatási szerződésben
rögzített esetekben a tanúsítvány érvényességét érintő felfüggesztés lehetőségét.
(2) Ha a bizalmi szolgáltató a tanúsítvány felfüggesztését biztosítja, felfüggeszti a tanúsítvány érvényességét és ezt
a tényt, valamint a felfüggesztés pontos időszakának megjelölését nyilvántartásában haladéktalanul közzéteszi, ha
a)
ezt a 85. § (2) bekezdése szerinti személy kéri;
b)
a szolgáltatással kapcsolatos – jogszabályban, a szolgáltatási szabályzatban vagy a szolgáltatási szerződésben
meghatározott – rendellenességről szerez tudomást;
c)
megalapozottan feltételezhető, hogy a tanúsítványban foglalt adatok nem felelnek meg a valóságnak;
d)
a bizalmi felügyelet ezt jogerős és végrehajtható határozatában elrendeli.

87. §

(1) A bizalmi szolgáltató a tanúsítványt visszavonja és ezt nyilvántartásában haladéktalanul közzéteszi, ha
a)
ezt a 85. § (2) bekezdés szerinti személy kéri;
b)
a szolgáltatással kapcsolatos – jogszabályban, a szolgáltatási szabályzatban vagy a szolgáltatási szerződésben
meghatározott – olyan rendellenességről szerez tudomást, amelyet a tanúsítvány felfüggesztésével nem
lehet orvosolni vagy a tanúsítvány felfüggesztésének lehetőségét a szolgáltató nem biztosítja;
c)
tudomást szerez róla, hogy a tanúsítványban foglalt adatok nem felelnek meg a valóságnak;
d)
a bizalmi felügyelet ezt jogerős és végrehajtható határozatában elrendeli;
e)
az adott bizalmi szolgáltatás nyújtását befejezte.
(2) A bizalmi szolgáltató nem vonhat vissza egy tanúsítványt a visszavonás közzétételét megelőző időre.
(3) A bizalmi szolgáltató a szolgáltatási szabályzatban vagy szolgáltatási szerződésben rendelkezik a tanúsítvány
érvényességének lejárta előtti visszavonásának jogkövetkezményeiről.
(4) Az eIDAS Rendelet 28. cikk (4) bekezdésének hatálya alá nem tartozó visszavont tanúsítvány is a visszavonás
időpontjában érvényességét veszti.
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XVII. FEJEZET
A BIZALMI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE
88. §

(1) Ha a bizalmi szolgáltató meg kívánja szüntetni egy bizalmi szolgáltatásának nyújtását, erről legkésőbb
a tevékenység megszüntetésekor, minősített bizalmi szolgáltató esetén pedig legalább a megszüntetést hatvan
nappal megelőzően értesíti a bizalmi felügyeletet, a bizalmi szolgáltatási ügyfeleket, valamint az általa kibocsátott
és még vissza nem vont elektronikus aláírás és bélyegző tanúsítványokban megjelölt (bizalmi szolgáltatási
ügyfélnek nem minősülő) igénybe vevőket.
(2) Ha a bizalmi szolgáltató más bizalmi szolgáltatás nyújtását továbbra is folytatja, akkor köteles gondoskodni
a megszüntetni kívánt bizalmi szolgáltatással összefüggő, a nyilvánosság számára elérhető nyilvántartásainak
folyamatos elérhetőségéről, így különösen biztosítania kell a 84. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásokhoz való
hozzáférést.
(3) Ha a bizalmi szolgáltató a továbbiakban nem nyújt bizalmi szolgáltatást, az (1) bekezdés szerinti értesítésben
megjelöli azt a bizalmi szolgáltatót (a továbbiakban: átvevő bizalmi szolgáltató), aki a bizalmi szolgáltatási
tevékenység megszűnését követően biztosítja a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásokhoz való hozzáférést.
(4) Ha a megszüntetendő bizalmi szolgáltatás minősített bizalmi szolgáltatás, az átvevő bizalmi szolgáltató is csak olyan
bizalmi szolgáltató lehet, aki ugyanilyen bizalmi szolgáltatásra vonatkozóan minősített bizalmi szolgáltatóként
a bizalmi felügyelet nyilvántartásában szerepel.
(5) Az (1) bekezdés szerinti értesítés időpontjától kezdve a bizalmi szolgáltató nem bocsáthat ki az adott bizalmi
szolgáltatás kapcsán új tanúsítványt és a tevékenység megszüntetését legalább húsz nappal megelőzően köteles
az általa kibocsátott és még vissza nem vont tanúsítványokat visszavonni.
(6) A bizalmi szolgáltató köteles az átvevő bizalmi szolgáltatónak a hozzáférési kötelezettség alá eső nyilvántartási
adatokat, valamint a visszavont tanúsítványokkal kapcsolatos minden adatot (beleértve a személyes adatokat is)
átadni.

89. §

(1) Ha a bizalmi szolgáltató a 88. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a bizalmi
felügyelet haladéktalanul elrendeli a bizalmi szolgáltató által kibocsátott tanúsítványok visszavonását és
gondoskodik e tény közzétételéről, valamint kijelöli az átvevő bizalmi szolgáltatót. A bizalmi felügyelet ezzel
kapcsolatos költségeit a bizalmi szolgáltatási tevékenységet befejező bizalmi szolgáltató köteles a bizalmi felügyelet
erről szóló felszólításától számított 15 napon belül megtéríteni. Ha a bizalmi szolgáltatási tevékenységet befejező
bizalmi szolgáltató e költségeket ezen határidőn belül nem téríti meg, a bizalmi felügyelet a költségek megtérítésére
felhasználhatja a bizalmi szolgáltató által jogszabály alapján e célból biztosított pénzügyi biztosítékot.
(2) Minősített bizalmi szolgáltatás esetén a bizalmi felügyelet elsősorban minősített bizalmi szolgáltatót jelöl ki átvevő
bizalmi szolgáltatóként.
(3) Ha a bizalmi szolgáltatás megszűnésekor a bizalmi felügyelet nyilvántartásában nincs megfelelő bizalmi szolgáltató,
az átvevő bizalmi szolgáltató feladatait a bizalmi felügyelet látja el.
(4) Ha a bizalmi szolgáltató ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult, a bizalmi szolgáltató
haladéktalanul köteles erről és a felszámolóról vagy végelszámolóról tájékoztatni a bizalmi felügyeletet. A bizalmi
felügyelet az eljárás időtartama alatt jogosult a felszámolótól, végelszámolótól vagy a kényszertörlési eljárást
lefolytató cégbíróságtól a felszámolás, végelszámolás vagy a kényszertörlési eljárás állásáról tájékoztatást kérni. Ha
a bizalmi szolgáltató a zárómérleg benyújtásáig nem teljesíti a 88. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségeit,
a bizalmi felügyelet kijelöli az átvevő bizalmi szolgáltatót.
(5) A bizalmi felügyelet a bizalmi szolgáltatás nyújtásának megszüntetése esetén nyilvántartásából törli a bizalmi
szolgáltatást, a bizalmi szolgáltató megszűnése esetén pedig törli valamennyi, az adott bizalmi szolgáltató által
nyújtott, a nyilvántartásában szereplő bizalmi szolgáltatást.

XVIII. FEJEZET
A BIZALMI SZOLGÁLTATÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE
90. §

(1) A bizalmi szolgáltató az általa nyújtott bizalmi szolgáltatások felhasználásával elkövetett bűncselekmények
felderítése vagy megelőzése céljából, vagy nemzetbiztonsági érdekből – az érintett személyazonosságát igazoló,
valamint a 82. § alapján egyeztetett adatok tekintetében – az adatigénylésre külön törvényben meghatározott
feltételek teljesülése esetén díjmentesen adatokat továbbít a nyomozó hatóságnak és a nemzetbiztonsági
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szolgálatoknak. Az adatátadás tényét rögzíteni kell, az adatátadásról a bizalmi szolgáltató az igénybe vevőt nem
tájékoztathatja.
(2) A bizalmi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek haladéktalanul köteles eleget tenni,
és az adatok továbbítását nem kötheti egyéb feltételekhez, így különösen az adatszolgáltatás költségeiben való
megállapodáshoz vagy a költségek előlegezéséhez.
(3) A bizalmi szolgáltató a tanúsítvány érvényességét érintő polgári peres, illetve nemperes eljárás során
– az érintettség igazolása esetén – az aláíró vagy bélyegzőt elhelyező személyazonosságát igazoló, valamint a 82. §
alapján egyeztetett adatokat átadhatja az ellenérdekű félnek vagy képviselőjének, illetve azt közölheti a megkereső
bírósággal.
(4) Ha a tanúsítványban az igénybe vevő álnéven szerepel, a bizalmi szolgáltató a tanúsítványban szereplő igénybe
vevő valódi személyazonosságára vonatkozó adatot csak az érintett igénybe vevő, a bizalmi szolgáltatási
ügyfél vagy a tanúsítványban igazolt igénybe vevő által képviselt más személy beleegyezésével, valamint
az (1)–(3) bekezdés szerinti esetekben adhat át.

XIX. FEJEZET
A BIZALMI SZOLGÁLTATÁSOK FELÜGYELETE ÉS A BIZALMI LISTA KÖZZÉTÉTELE
54. A bizalmi felügyelet kijelölése, feladatai és hatásköre
91. §

(1) A bizalmi szolgáltatások eIDAS Rendelet 17. cikk (1) bekezdése szerinti felügyeletét ellátó hatóság a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság.
(2) Az eIDAS Rendelet 22. cikke szerinti bizalmi lista közzétételéről a bizalmi felügyelet gondoskodik.

92. §

(1) A bizalmi felügyelet az eIDAS Rendeletben foglalt feladatokon túl
a)
vezeti az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott nyilvántartásokat és azokat bárki
számára folyamatosan elérhető módon közzéteszi;
b)
figyelemmel kíséri a bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos technológia és kriptográfiai algoritmusok
fejlődését és határozatba foglalja a bizalmi szolgáltatók által szolgáltatásaik nyújtása során használható
biztonságos kriptográfiai algoritmusokat, és az azok meghatározott paraméterekkel történő alkalmazására
vonatkozó követelményeket;
c)
a bizalmi szolgáltatások esetén ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában biztonságos egy kriptográfiai algoritmus akkor, ha a meghatározott
paraméterek alkalmazása mellett az elektronikus aláírás vagy bélyegző érvényesítési adatából nem származtatható
az aláírás vagy bélyegző létrehozásához használt adat, és a lenyomat kapcsán az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott követelményeket is teljesíti.

93. §

(1) A bizalmi felügyelet eljárásaira – mint a termékek és szolgáltatások forgalmazására, értékesítésére, valamint ezekkel
összefüggő kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó követelmények ellenőrzésével és piacszabályozással kapcsolatos
eljárásokra – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt az e törvényben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha az eIDAS Rendelet vagy annak közvetlenül alkalmazandó uniós végrehajtási aktusa eltérően nem rendelkezik,
a hatóság ügyintézési határideje két hónap.
(3) Bizalmi felügyeletként első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala jár el, határozata ellen a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság elnökéhez lehet fellebbezni.
(4) A bizalmi felügyeletnek a nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely a bizalmi felügyelet bevételét képezi.
(5) A bizalmi felügyelet a hatáskörébe utalt feladatai ellátásához szükséges felmérések, elemzések és értékelések
készítése céljából, határidő megjelölésével adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő a törvény hatálya alá tartozó
tevékenységet folytató bizalmi szolgáltatók számára. A bizalmi szolgáltató az adatokat a bizalmi felügyelet által
megjelölt határidőre, a bizalmi felügyelet által kért formában, hiánytalanul és a valóságnak megfelelően köteles
szolgáltatni. Ha az adatszolgáltató e kötelezettségnek nem tesz eleget, a bizalmi felügyelet a 95. § (3) bekezdés
e) pontjában foglalt bírságot alkalmazhatja.
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(6) A bizalmi felügyelet köteles az általa meghatározott adatok kezeléséről és felhasználásáról, továbbá az adatkezelés
jogszabályban meghatározott céljáról az adat bizalmi szolgáltatóját – az adatszolgáltatási kötelezettség
előírásával, vagy a nem kötelező adatszolgáltatásról szóló felhívással egyidejűleg – tájékoztatni. Amennyiben
az adatszolgáltatás elrendelése az (5) bekezdés alapján kötelező döntéssel történik, a bizalmi felügyelet köteles
az adatszolgáltató figyelmét a nem határidőben vagy nem a megfelelő formátumban történő, hiányos, vagy nem
a valóságnak megfelelő adatszolgáltatás jogkövetkezményeire felhívni, egyéb esetben a felhíváson feltüntetni, hogy
az adatszolgáltatás nem kötelező.
(7) A bizalmi felügyelet a piacfelmérő, elemző és értékelő feladataihoz felhasználhatja az Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program keretében a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző bizalmi szolgáltatók által
szolgáltatott adatokat.
(8) A bizalmi felügyelet az (5)–(7) bekezdés alapján szolgáltatott adatokat nem használhatja fel a bizalmi szolgáltató
elleni eljárás lefolytatására. Erről a bizalmi felügyelet a bizalmi szolgáltatót az adatszolgáltatásra kötelezéssel, illetve
felhívással egy időben tájékoztatni köteles.
(9) A bizalmi felügyelet a bizalmi szolgáltatási tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági
ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a minősített bizalmi szolgáltató természetes személy, illetve jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője, vezetője és alkalmazottja büntetlen
előéletű-e, és nem áll-e bizalmi szolgáltatási tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A hatósági ellenőrzés céljából a bizalmi felügyelet adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből.
Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a minősített bizalmi szolgáltató természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője, vezetője és alkalmazottja
büntetlen előéletű-e, valamint, hogy a bizalmi szolgáltatási tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt áll-e.
(10) A bizalmi felügyelet a (9) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a bizalmi szolgáltatási tevékenység
gyakorlásának megszűnéséig vagy a minősített bizalmi szolgáltató jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetén a vezető tisztségviselőnek, vezetőjének vagy alkalmazottjának a szervezettel fennálló
jogviszonya megszűnéséig kezeli.

55. A bizalmi szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartások
94. §

(1) Az eIDAS Rendeletben foglaltakon túl a bizalmi felügyelet nyilvántartást vezet
a)
a bejelentett bizalmi szolgáltatókról és az általuk nyújtott bizalmi szolgáltatásokról;
b)
a bejelentett minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközökről;
c)
a b) pont szerinti eszközök megfelelőségét tanúsító kijelölt szervezetekről;
d)
az 88. § és 89. § szerinti átvevő bizalmi szolgáltatókról; és
e)
a 84. § (2) bekezdése szerinti azon minősített archiválási szolgáltatásokról, amelyeket a bizalmi szolgáltatók
megőrzési kötelezettségének ellátására használnak.
(2) A bizalmi szolgáltatók által nyújtott minősített bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó hatósági nyilvántartás és
az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások – azon adatok kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként
közhitelesnek minősít – közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

56. A bizalmi szolgáltatók ellenőrzése, a bizalmi felügyelet által kiszabható intézkedések
95. §

(1) A bizalmi felügyelet a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követő harminc napon belül felügyeleti ellenőrzést
végez a minősített bizalmi szolgáltatást bejelentő bizalmi szolgáltatóknál az irányadó bizalmi szolgáltatási
követelmények betartása tárgyában.
(2) A bizalmi felügyelet évente legalább egyszer átfogó helyszíni ellenőrzést tart azon bizalmi szolgáltatóknál, akik
minősített bizalmi szolgáltatást nyújtanak.
(3) A bizalmi felügyelet az ellenőrzése során feltárt tények és bizonyítékok alapján az irányadó követelmények
betartása, jogsértések vagy hiányosságok megszüntetése érdekében a következő intézkedéseket teheti:
a)
felhívhatja a bizalmi szolgáltató figyelmét az irányadó bizalmi szolgáltatási követelmények betartására;
b)
megtilthatja meghatározott technológiák, illetve eljárások alkalmazását;
c)
ideiglenes intézkedésként elrendelheti az új tanúsítványkibocsátási tevékenység szüneteltetését és ezt
a tényt feltünteti a nyilvántartásban;
d)
elrendelheti a korábban kiadott minősített tanúsítványok visszavonását;
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e)
f)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

bírságot szabhat ki;
a bizalmi szolgáltató által nyújtott bizalmi szolgáltatás vonatkozásában törölheti annak tényét, hogy az adott
bizalmi szolgáltatás minősített bizalmi szolgáltatás;
g)
törölheti a bizalmi szolgáltatót a bizalmi szolgáltatók nyilvántartásából.
Minősített bizalmi szolgáltatás esetén a bizalmi felügyelet a (3) bekezdésben foglalt intézkedéseket
a (3) bekezdésben foglalt eseteken túl az irányadó követelményekkel kapcsolatos jogsértések vagy hiányosságok
megelőzése érdekében is alkalmazhatja.
A bizalmi felügyelet a (3) bekezdés szerinti intézkedésekkel kapcsolatos döntés során mérlegeli a jogsértés súlyát,
gyakoriságát, az okozható, illetve okozott kár mértékét, azt, hogy minősített bizalmi szolgáltatóval szemben kell-e
eljárni, valamint, hogy tett-e korábban intézkedést a bizalmi szolgáltatóval szemben. Az intézkedések együttesen is
alkalmazhatók.
A bizalmi felügyelet törli a bizalmi szolgáltatót a nyilvántartásból, ha az irányadó bizalmi szolgáltatási
követelmények teljesítése más módon nem biztosítható. A nyilvántartásból való törlésre csak akkor kerülhet sor, ha
egyéb intézkedések nem vezetnek eredményre.
A minősített tanúsítványt kibocsátó bizalmi szolgáltatóval kapcsolatos, a (3) bekezdés f ) vagy g) pontja szerinti
intézkedés esetén a bizalmi felügyelet egyidejűleg megtiltja a bizalmi szolgáltatónak azt, hogy az általa
kibocsátott tanúsítványt minősített tanúsítványnak nevezze, és intézkedik a kibocsátott minősített tanúsítványok
visszavonásáról.
A bizalmi felügyelet elrendelheti a minősített tanúsítvány visszavonását, ha valószínűsíthető, hogy a minősített
tanúsítvány valótlan adatot tartalmaz, meghamisították vagy a bizalmi szolgáltató által a minősített tanúsítványok
aláírásához vagy bélyegzővel való ellátásához használt eszköz nem biztonságos.
Ha a bizalmi felügyelet megtiltja valamely bizalmi szolgáltatás nyújtását, a bizalmi szolgáltató a 88. §-ban foglaltak
szerint köteles eljárni, és ha e kötelezettségét a bizalmi szolgáltató nem teljesíti, a bizalmi felügyelet a 89. §-ban
foglaltak szerint jár el.

57. A bizalmi felügyelet által kiszabható bírság mértéke
96. §

(1) A bizalmi felügyelet bírságot szabhat ki azzal a bizalmi szolgáltatóval szemben, aki az irányadó bizalmi szolgáltatási
követelményeknek nem tesz eleget.
(2) A bizalmi felügyelet a bizalmi szolgáltatóval együtt annak vezető tisztségviselőjét is bírsággal sújthatja ismételt
jogsértés esetén vagy ha a bizalmi felügyelet határozatában foglaltakat a bizalmi szolgáltató nem teljesíti.
(3) Nem szabhat ki a bizalmi felügyelet bírságot a jogsértésnek a bizalmi felügyelet tudomására jutásától számított
két éven túl, de legkésőbb azok elkövetésétől számított három éven túl. Ha a mulasztás vagy kötelezettségszegés
bűncselekmény, a bizalmi felügyeleti bírság a bűncselekmény jogerős megállapítását követő egy éven belül
kiszabható.
(4) A bizalmi felügyelet a bírság összegének megállapításakor mérlegeli
a)
a szabályszegéssel vagy a mulasztással előidézett kockázat vagy kár mértékét,
b)
a felelős személyek által a bizalmi felügyelettel kapcsolatban tanúsított együttműködést (így különösen
dokumentumokba, nyilvántartásokba való betekintés biztosítása, az alkalmazott technológiák és azok
műszaki jellemzőinek bemutatása),
c)
az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolását, illetőleg annak szándékát,
d)
a kötelezettségek megszegésének ismétlődését, illetve gyakoriságát.
(5) A bírság összege 200 000 forinttól 20 000 000 forintig terjedhet, ha
a)
a jogsértés bizalmi szolgáltató minősített bizalmi szolgáltatásával kapcsolatos,
b)
a bizalmi szolgáltató általa kibocsátott tanúsítványban magát minősített bizalmi szolgáltatóként tünteti fel,
vagy erre egyéb módon közvetve vagy közvetlenül utal anélkül, hogy erre jogosult volna,
c)
nem őrzi meg a tanúsítvány kibocsátásával kapcsolatos adatokat és iratokat a jogszabályokban vagy
a szolgáltatási szerződésben meghatározott ideig, és ezek őrzéséről másként sem gondoskodik.
(6) Az (5) bekezdésben nem említett esetekben a bírság összege 500 000 forinttól 10 000 000 forintig terjedhet.
(7) Vezető tisztségviselővel szemben a bírság összege 100 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet.
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XX. FEJEZET
AZ EGYES BIZALMI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
58. Az elektronikus aláírással és bélyegzővel kapcsolatos bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó különös
rendelkezések
97. §

(1) Ha az elektronikus dokumentum minősített elektronikus aláírással vagy bélyegzővel, vagy időbélyegzővel lett
ellátva, és az aláírás vagy bélyegző, vagy az időbélyegző ellenőrzésének eredményéből más nem következik,
vélelmezni kell, hogy a dokumentum tartalma az aláírás vagy a bélyegző, vagy az időbélyegző elhelyezése óta nem
változott.
(2) A tanúsítvány alanya az elektronikus aláírás vagy bélyegző létrehozásához használt adatot kizárólag elektronikus
aláírás, illetve bélyegző létrehozására használhatja, betartva a tanúsítványban jelzett esetleges egyéb korlátozásokat is.
(3) A minősített elektronikus aláírási vagy bélyegző tanúsítvány felhasználható fokozott biztonságú elektronikus aláírás,
illetve bélyegző létrehozására is.
(4) A bizalmi szolgáltatási ügyfél haladéktalanul tájékoztatja a bizalmi szolgáltatót, ha az elektronikus aláírás vagy
bélyegző létrehozásához használt adat illetéktelen személy tudomására jutott vagy azt elvesztette.
(5) Ha a bizalmi szolgáltató arról szerez tudomást, hogy az elektronikus aláírás vagy bélyegző létrehozásához használt
adat illetéktelen személy tudomására jutott vagy az ilyen adatot elvesztették, a tanúsítványt visszavonja, és ezt
nyilvántartásában haladéktalanul közzéteszi.
(6) Ha a bizalmi szolgáltató arról szerez tudomást, hogy az elektronikus aláírás vagy bélyegző létrehozásához használt
adat illetéktelen személy tudomására juthatott, ennek veszélye fenyeget vagy az ilyen adatot valószínűleg
elvesztették, és a bizalmi szolgáltató biztosítja a tanúsítvány felfüggesztésének lehetőségét, akkor a tanúsítványt
felfüggeszti, és ezt nyilvántartásában haladéktalanul közzéteszi.

98. §		
A 96. § (5) bekezdése szerinti bírság kiszabható akkor is, ha az elektronikus aláírással vagy bélyegzővel kapcsolatos
bizalmi szolgáltatást nyújtó bizalmi szolgáltató nem teszi meg a saját elektronikus aláírás vagy bélyegző
létrehozásához használt adatának megfelelő védelméhez szükséges intézkedéseket.
99. §

(1) A családi jogi és öröklési jogi jogviszonyokban nem lehet az elektronikus formán kívüli dokumentumokat
mellőzve, csak elektronikus aláírást vagy bélyegzőt felhasználni, és elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott
elektronikus dokumentumot készíteni.
(2) Ahol valamely jogszabály elektronikus aláírást vagy elektronikusan aláírt dokumentumot említ, azon kifejezett eltérő
rendelkezés hiányában elektronikus bélyegzőt vagy elektronikus bélyegzővel ellátott dokumentumot is érteni kell.

59. Az archiválási szolgáltatással kapcsolatos különös rendelkezések
100. §		
Ha az elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum archiválását minősített bizalmi
szolgáltató végzi, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az elektronikus dokumentumon elhelyezett
elektronikus aláírás, bélyegző vagy időbélyegző és az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az aláírás, bélyegző vagy
időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt.

ÖTÖDIK RÉSZ
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRE VONATKOZÓ EGYES HÁTTÉRSZABÁLYOK
101. § (1) Ha a 101–103. §-ban foglalt rendelkezésektől törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az 1. §
17. pont a)–i) alpontjában meghatározott szervek
a)
egymás közötti elektronikus kapcsolattartására, valamint
b)
a természetes személyekkel vagy gazdálkodó szervezetekkel történő elektronikus kapcsolattartására
az e Részben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az irat és a jognyilatkozat elektronikus kézbesítésére a 14–15. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) Ha az elektronikus kézbesítés bármely okból meghiúsul és a kézbesítési vélelem megállapításának jogszabályi
feltételei nem állnak fenn, az elektronikus irat hiteles papír alapú kiadmányát kell a címzetthez eljuttatni.
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102. § (1) A hiteles elektronikus iratról a kiállító vagy jogutódja az elektronikus irat kinyomtatásával és záradékolásával hiteles
papír alapú kiadmányt állíthat elő. Közigazgatási szerv esetében a jogutód szerv az a szerv, akinek az irat kiállítása
a hatályos szabályok szerint a feladatkörébe tartozna.
(2) A természetes személy a saját maga által kiállított vagy elektronikusan aláírt elektronikus iratot papír alapon saját
nevében záradékolhatja.
(3) Az elektronikus iratról papír alapú kiadmányt a kiállító nem természetes személy nevében
a)
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személy,
b)
a létesítő okiratban meghatározott személy,
c)
a jogi személy képviseletére jogosult személy
záradékolhat.
(4) A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást
arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik.
(5) Természetes személy esetén a záradéknak – a (4) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmaznia kell két tanú aláírását
és az arra való szöveges utalást, hogy a természetes személy a záradékot előttük írta alá vagy az aláírást saját kezű
aláírásának ismerte el.
(6) Többoldalú jognyilatkozatról készült papír alapú másolat akkor hiteles, ha a másolatot valamennyi aláíró vagy
jogutódja az e §-ban megjelölt módon záradékolta.
(7) Az e § szerint előállított papír alapú kiadmány bizonyító ereje az alapul szolgáló elektronikus irattal megegyezik.
103. § (1) Papír alapú iratról az irat előállítója vagy jogutódja az irat digitalizálásával, a digitalizált irat záradékolásával
elektronikusan hitelesített iratot készíthet.
(2) A papír alapú irat elektronikusan hiteles irattá történő átalakítása során aláíró a 102. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározott személy lehet.
(3) A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását
és szöveges utalást arra, hogy az elektronikus kiadmány az alapul szolgáló papír alapú irattal megegyezik.
(4) Többoldalú jognyilatkozatról készült elektronikus másolat akkor hiteles, ha a szkennelt iraton a záradék valamennyi
aláíró vagy annak jogutódja legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását tartalmazza.
(5) Többoldalú jognyilatkozat esetén, ha legalább az egyik aláíró az iratot elektronikusan írja alá, az akarategységet
hitelesen tükröző kiadmány
a)
az az elektronikus kiadmány, amelyen valamennyi aláíró legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása
szerepel, valamint ennek a 102. § alapján készített papír alapú másolata, vagy
b)
az a papír alapú kiadmány, amely valamennyi, az iratot elektronikusan aláíró személy legalább fokozott
biztonságú aláírását együttesen tartalmazó elektronikus iratról készült és
ba)
a 102. § szerinti záradékot, valamint
bb)
az iratot nem elektronikusan aláíró személy aláírását
egyidejűleg tartalmazza.
(6) Az e § szerint előállított elektronikus kiadmány bizonyító ereje az alapul szolgáló papír alapú irattal megegyezik.
104. § (1) Az informatikai fejlesztések egységességének, az informatikai rendszerek együttműködési képességének biztosítása
érdekében minden állami szerv köteles bejelenteni az elektronikus kapcsolattartást vagy az informatikai rendszerek
együttműködési képességét érintő informatikai fejlesztési terveit a Kormány rendeletében kijelölt szervnek
a rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A kijelölt szerv az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő
illeszkedés szempontjára figyelemmel kialakított álláspontjáról tizenöt munkanapon belül tájékoztatja a bejelentő
szervet.
(3) Ha további adatok benyújtása válik szükségessé, a kijelölt szerv azok beérkezését követő nyolc munkanapon belül
adja ki állásfoglalását.
(4) A bejelentő állami szervnek az informatikai fejlesztést a kijelölt szerv álláspontjának figyelembevételével kell
megvalósítania.
(5) A bejelentés részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.
(6) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása érdekében a kijelölt szerv az álláspontjának kialakítása
során együttműködik az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi
L. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott, az elektronikus információs rendszerek biztonságának
felügyeletét ellátó hatósággal.
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HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
60. Felhatalmazó rendelkezések
105. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a)
az elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás részletes szabályait,
b)
azon ügytípusok körét, amelyek tekintetében az azokat biztosító jogalany e törvény alkalmazását önkéntesen
vállalhatja,
c)
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások
részletes követelményeit, a szolgáltatásnyújtás részletes eljárási rendjét, a szolgáltatás igénybevételének
részletes szabályait, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szervezési és
a szolgáltató által teljesítendő személyi és pénzügyi feltételeket, a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatás bejelentésével, valamint a Felügyelet általi bírság kiszabásával kapcsolatos rendelkezéseket és
a bírság mértékét,
d)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv azonosításával kapcsolatos részletes követelményeket,
e)
az elektronikus kapcsolattartási módokra vonatkozó részletes szabályokat,
f)
az ügyintézési rendelkezés tételének és nyilvántartásba vételének részletes szabályait,
g)
az elektronikus ügyintézés céljaira felhasználható elektronikus aláírásokra, az elektronikus aláíráshoz
tartozó tanúsítványokra, illetve az azokkal összefüggésben nyújtott elektronikus aláírással kapcsolatos
szolgáltatásokra vonatkozó sajátos követelményeket,
h)
az elektronikus ügyintézési szolgáltató regisztrációjának részletes szabályait,
i)
az összerendelési nyilvántartás működésének és az összerendelési nyilvántartásból történő adatszolgáltatás
nyújtásának részletes szabályait,
j)
az elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó részletes szabályokat,
k)
a Felügyelet eljárásának részletes szabályait,
l)
a 14. § (7) bekezdése szerinti jogalanyok körét,
m)
az országos telefonos ügyfélszolgálat működésének részletes szabályait.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
a)
a Felügyeletet,
b)
az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartását vezető szervet,
c)
a Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóit,
valamint a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóit,
d)
a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervet, valamint a Kormány által kötelezően biztosított
elektronikus azonosítási szolgáltatás regisztrációs szerveit,
e)
az országos telefonos ügyfélszolgálatot működtető szervet.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a)
az informatikai együttműködést biztosító szolgáltatások rendelkezésre állására és annak igazolására
vonatkozó szabályokat,
b)
az együttműködő szervek közzétételi kötelezettségei teljesítésére szolgáló közzétételi felületre vonatkozó
szabályokat,
c)
az informatikai együttműködést korlátozó vagy akadályozó üzemszünet és üzemzavar esetén követendő
eljárásra vonatkozó részletes szabályokat,
d)
a műszaki irányelvek elfogadására és közzétételére vonatkozó részletes szabályokat,
e)
az automatikus információátadásra köteles együttműködő szerveket és az ilyen módon továbbítandó
információk körét, valamint az automatikus információátadási felületre vonatkozó követelményeket,
f)
az információátadási szabályzat részletes tartalmi követelményeit, valamint az információátadási
szabályzatban szabályozandó információk körét,
g)
az információátadási szabályzat és megállapodás bejelentésére vonatkozó szabályokat,
h)
az információforrások regisztere adattartalmára és vezetésére vonatkozó részletes szabályokat,
i)
az adat- és iratmegnevezések jegyzéke adattartalmára és vezetésére vonatkozó részletes szabályokat,
j)
a központi címregiszter vezetése, működése, az egységes címképzés szabályait, valamint az egységes
címkezelés részletes eljárási szabályait,
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k)

az e törvény szerinti központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat, a kötelezően
igénybe veendő központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások körét,
l)
a 104. § (1) bekezdés szerinti bejelentés részletes szabályait,
m)
a felügyeleti vizsgálat részletes szabályait, valamint
n)
a koordinációs eljárás részletes szabályait.
(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az
a)
elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó elérhetőségek,
b)
elsődleges információforrásból rendelkezésre álló információk
e törvényben nem szabályozott típusait, körét rendeletben határozza meg.
(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
a)
a központi címregiszter működtetéséért felelős szervet,
b)
a Harmadik Rész szerinti együttműködésre kijelölt közfeladatot ellátó szerveket, valamint
c)
a 104. § (1) bekezdése szerinti szervet.
(6) Felhatalmazást kap az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért, a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokat érintő változások bejelentésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a díj megfizetésével,
kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat rendeletben állapítsa meg.
106. §		
Felhatalmazást kap az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy
a)
a bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes követelményeket, így különösen a bizalmi szolgáltatók
pénzügyi és személyzeti megfelelőségével, a tevékenységével és az általa használt eszközökkel kapcsolatos
követelményeket, az igénybe vevők szerződésének megkötésével és a szerződéskötéssel összefüggő
tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos követelményeket, valamint a szolgáltatási szerződésre, a bizalmi
szolgáltatás nyújtásának egyéb feltételeire (így a bizalmi szolgáltatási rendre és szolgáltatási szabályzatra)
vonatkozó részletes feltételeket,
b)
a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartás tartalmával és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával összefüggő
bejelentésekkel kapcsolatos követelményeket,
c)
az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjak mértékét
rendeletben állapítsa meg.

61. Hatályba léptető rendelkezések
107. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 114. § (1) bekezdése, a 114. § (4)–(9) bekezdése és a 114. § (10) bekezdés a)–d) pontja 2016. január 2-án lép
hatályba.
(3) A Negyedik Rész, a 104. §, a 105. § (1) bekezdés g) pontja, a 105. § (3) bekezdés l) pontja, a 105. § (5) bekezdés
c) pontja, a 106. §, a 113. § (1)–(6) bekezdése, a 118. §, a 121. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 121. § (2) és
(3) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.
(4) A Második és Harmadik Rész, a 105. § (1) bekezdés a)–f ) pontja, h) pontja és j)–l) pontja, a 105. § (2) bekezdés
a)–d) pontja, a 105. § (3) bekezdés a)–k), m) és n) pontja, a 105. § (4) bekezdése, a 105. § (5) bekezdés a) és b) pontja,
a 105. § (6) bekezdése, a 108. § (1)–(6) bekezdése, a 109. §, a 113. § (7) bekezdése, valamint a 121. § (1) bekezdés
b) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

62. Átmeneti rendelkezések
108. § (1) Az 1. § 17. pont a)–k) alpontja szerinti jogalanyok 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését
az e törvényben meghatározottak szerint biztosítani.
(2) Az 1. § 17. pont a)–k) alpontja szerinti jogalanyok 2017. január 1-jétől az (1) bekezdés szerinti határidőig
a Felügyeletnél az elektronikus ügyintézési szolgáltatás megkezdését megelőzően, a 17. alcím szerinti
adatszolgáltatás teljesítésével bejelenthetik, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes ügyek vagy valamennyi
ügy tekintetében az (1) bekezdés szerinti határidőt megelőzően is vállalják az e törvény szabályainak megfelelő
elektronikus ügyintézés biztosítását.
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(3) Az 1. § 17. pont a)–k) alpontja szerinti jogalanyok 2017. június 30-ig ütemtervet készítenek és küldenek a Felügyelet
számára az (1) bekezdésből fakadó feladataik teljesítésére vonatkozóan.
(4) Az elektronikus ügyintézést 2017. január 1-jén már biztosító, az 1. § 17. pont a)–k) alpontja szerinti jogalanyok
2017. április 30-ig az e-közigazgatásért felelős miniszter által rendeletben meghatározott adatokat elektronikus
úton, a Felügyelet által rendszeresített elektronikus űrlapon a Felügyelet számára bejelentik.
(5) A 9. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének a gazdálkodó szervezet ügyfél vagy jogi képviselő – ha törvény
eltérően nem rendelkezik – 2018. január 1. napjától köteles eleget tenni.
(6) A 14. § (1) bekezdés szerinti kötelezettséget a Második Rész hatálybalépésekor már létező gazdálkodó szervezet
2017. augusztus 30-ig köteles teljesíteni.
(7) E törvény hatálybalépését követően elektronikus ügyintézés céljából az elektronikus ügyintézést biztosító szervek
kizárólag olyan új informatikai rendszereket állíthatnak működésbe, amelyek e törvény szerinti elektronikus
ügyintézésre alkalmasak.
(8) 2016. december 31-ig a 101. § (2) bekezdése szerinti irat és jognyilatkozat kézbesítésére a (9)–(16) bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(9) A biztonságos kézbesítési szolgáltatási címre vagy a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú
elektronikus elérhetőségre (a továbbiakban e § alkalmazásában: hivatalos elérhetőség) kézbesített küldemény
kézbesítettnek minősül,
a)
ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény a címzett által történő átvételét igazolja vissza,
az igazolásban feltüntetett időpontban,
b)
ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett
megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
c)
ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri
értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik
munkanapon.
(10) Hivatalos elérhetőségnek olyan elérhetőség minősül, amely
a)
egyértelműen azonosíthatóan kizárólag az adott címzett elérhetősége,
b)
alkalmas a küldés és fogadás időpontjának, valamint az átvevő személynek egyértelmű elektronikus
azonosítására,
c)
garantálja a dokumentum sértetlen fogadását,
d)
kezeli a sikertelen kézbesítés eseteit, és
e)
a (9) bekezdésben foglaltak visszaigazolására alkalmas.
(11) A 101. § (1) bekezdése b) pontja szerinti fél (a továbbiakban e § alkalmazásában: fél) ügyintézési rendelkezésében
jogosult megadni olyan hivatalos elérhetőséget, amely tekintetében vállalja a (9) és (10) bekezdés szerinti
követelmények teljesítését. Ebben az esetben a kézbesítés időpontja és a kézbesítési vélelem tekintetében
a (10) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(12) Ha az eljárást a fél kezdeményezte elektronikusan, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a (11) bekezdés
szerinti nyilatkozat hiányában is kézbesítheti a küldeményét a fél általa ismert, a (9) és (10) bekezdésben előírt
feltételeknek megfelelő elérhetőségére. Ebben az esetben a kézbesítés időpontja és a kézbesítési vélelem
tekintetében a (9) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a hivatalos
elérhetőségre történő kézbesítéssel egyidejűleg – ha az technikailag lehetséges és az a hivatalos elérhetőségtől
eltér – a fél kérelménél használt elektronikus kapcsolattartási címen értesíti a felet arról, hogy a kézbesítés
a hivatalos elérhetőségre történt.
(13) Ha a fél a (11) bekezdés szerint nem ad meg hivatalos elérhetőséget, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv – ha a fél az ügyintézési rendelkezésében nem zárta ki – megkísérelheti a fél általa ismert elektronikus
elérhetőségére kézbesíteni a küldeményt. Ebben az esetben a (9) bekezdés alkalmazandó azzal, hogy a kézbesítés
második sikertelen megkísérlését követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles más módon
intézkedni az irat vagy értesítés kézbesítéséről.
(14) A hivatalos elérhetőségnek nem minősülő elérhetőségek tekintetében jogszabályban előírtak szerint igazolható
a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e kézbesítéshez nem fűződik.
(15) Ha a fél az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek címzett nyilatkozatában elektronikus levelezési címét,
rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonszámát vagy más, elektronikus úton való kapcsolattartásra
alkalmas elérhetőségét feltüntette, és ettől eltérő ügyintézési rendelkezést nem tett, az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv jogosult ezen az elérhetőségen tájékoztatás jellegű kapcsolatot tartani a féllel. Ha a fél hivatalos
elérhetőséggel is rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elsősorban a hivatalos elérhetőségen
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tart kapcsolatot a féllel, az e bekezdés szerinti elérhetőséget kizárólag a fél értesítése vagy tájékoztatása céljából
használja.
(16) Ha az elektronikus ügyintézés nem kötelező, a félnek az elektronikus ügyintézést teljes körben vagy az érintett
eljárási cselekmény vonatkozásában kizáró ügyintézési rendelkezése az elektronikus nyilatkozatra vonatkozó
kézbesítési vélelem beálltát is kizárja.
109. § (1) Az együttműködő szervek 2018. január 1-től kötelesek az e törvény szerinti informatikai együttműködésre.
(2) Az együttműködő szerv az informatikai együttműködést – az információátadási szabályzat Felügyeletnek való
megküldésével és közzétételével – 2018. január 1. előtt is vállalhatja.
(3) Az együttműködő szervek az információátadási szabályzataikat 2017. július 1-ig kötelesek előkészíteni és
a Felügyeletnek véleményezés céljából megküldeni.
110. §		
Azok az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) szerinti elektronikus aláírással
kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, akik e törvény hatálybalépésekor a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság nyilvántartásában bejelentett szolgáltatóként szerepeltek, és az e törvény szerinti bizalmi szolgáltatásra
vonatkozóan nem tesznek bejelentést, az Eat. szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásaikat legkésőbb
2017. július 1-jéig kötelesek befejezni, amely kötelezettség teljesítésére az Eat. 16. § és 16/N. § szerinti rendelkezések
alkalmazandók azzal, hogy a befejezéssel kapcsolatos kötelezettségeikkel összefüggésben 2017. július 2-át
követően a bizalmi felügyelet a 89. §, valamint a 95. § és a 96. § szerint jár el.

63. Az Európai Unió jogának való megfelelés
111. §		
E törvény a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi
szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fejezetének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
112. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

64. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések
113. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 195. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az eredeti papír alapú vagy elektronikus közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak a közokiratról készített
elektronikus okiratnak, amelyet a közokirat kiállítására jogosult ügykörén belül, a megszabott alakban készített el,
és amelyen minősített elektronikus aláírást vagy bélyegzőt, valamint – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzőt
helyezett el. Az eredeti közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak az elektronikus okiratnak is, amelyet
a közokirat kiállítására jogosult külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint készített el, illetve amelyet
törvény elektronikus közokiratnak nyilvánít.”
(2) A Pp. 195. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A magánokiratról a közokirat kiállítására jogosult által ügykörén belül, a megszabott közokirati alakban készített
okirat – ideértve az elektronikus okiratot, valamint az elektronikus magánokiratról készített papír alapú okiratot is –
teljesen bizonyítja, hogy annak tartalma az eredeti okiratéval megegyezik. Elektronikus okirat esetében e bizonyító
erő megállapításának feltétele az is, hogy a közokirat kiállítására jogosult az okiratot minősített elektronikus
aláírással vagy bélyegzővel, és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel lássa el, vagy azt külön jogszabály
által meghatározott eljárás szerint készítse el. A magánokiratról közokirati alakban készített okirat bizonyító ereje
– a magánokirat tartalmát illetően – megegyezik az eredeti okiratéval.”
(3) A Pp. 196. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és ezzel egyidejűleg a 196. §
(1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt
nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek
valamelyike fennáll)
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

„e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem
általa írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített
elektronikus aláírásával aláírt vagy minősített elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus okirat tartalma
az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;
f ) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást, minősített elektronikus bélyegzőt helyezett el;
g) olyan zárt rendszerben alkalmazott bizalmi szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot
a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű
aláírására egyértelműen visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató bizalmi
szolgáltatások vagy bizalmi szolgáltatást megvalósító termékek megfelelőségének értékelésére feljogosított és
kijelölt szervezet által értékelt rendszer felhasználásával az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást
elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább
fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.”
A Pp. 196. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy őrzött okiratról készült felvétel [195. § (2) bek.], továbbá bármilyen
adathordozó útján készített okirat – értve ezalatt az elektronikus okiratról készített papír alapú okiratot is –
teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a gazdálkodó
szervezet, amely a felvételt készítette vagy az okiratot kiállította, illetve őrzi, a felvétel vagy az okirat azonosságát
szabályszerűen igazolta. Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy őrzött okiratról készült elektronikus okirat akkor
bizonyítja teljes bizonyító erővel azt, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, ha az okiratról elektronikus
okiratot készítő azt minősített elektronikus aláírással vagy bélyegzővel, vagy minősített tanúsítványon alapuló
fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel, és – ha jogszabály így rendelkezik – minősített
bizalmi szolgáltatás keretében kibocsátott időbélyegzővel látta el, illetve külön jogszabály által meghatározott
eljárás szerint készítette el. Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy őrzött okiratról készült okirat bizonyító ereje
– az okirat tartalmát illetően – az eredeti okiratéval, közokiratról készült okirat esetében pedig a teljes bizonyító
erejű magánokiratéval azonos.”
A Pp. 197. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a magánokiraton levő aláírás valódisága nem vitás vagy bizonyított, illetve a legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírás vagy bélyegző vagy zárt rendszerben alkalmazott bizalmi szolgáltatás keretében a kiállító saját
kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adatok ellenőrzésének eredményéből más nem következik, az aláírást
vagy bélyegzőt megelőző szöveget – elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat –
az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni, kivéve, ha az okirat rendellenességei vagy hiányai
ezt a vélelmet megdöntik.”
A Pp. 197. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott elektronikus okirat
aláírójának vagy bélyegző létrehozójának azonossága, illetve az okirat hamisítatlansága kétséges, ezek
megállapítása érdekében a bíróság elsősorban az elektronikus aláíráshoz vagy bélyegzőhöz tartozó tanúsítványt
kibocsátó bizalmi szolgáltatót keresi meg. Az elektronikus okirathoz kapcsolt időbélyegző által igazolt adatokkal
kapcsolatos kétség esetén a bíróság elsősorban az időbélyegzést végző bizalmi szolgáltatót keresi meg. Az olyan
zárt rendszerben alkalmazott bizalmi szolgáltatás keretében kiállított elektronikus okirat esetében, ahol
a szolgáltató az okiratot a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására
egyértelműen visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja, a bíróság elsősorban a zárt rendszer bizalmi
szolgáltatóját keresi meg.”
A Pp. 197. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A lenyomatképző algoritmusok biztonsági gyengülése ellen védett, minősített bizalmi szolgáltató vagy
archiválási rendszerek megfelelőségének értékelésére feljogosított szervezet által értékelt zárt rendszerben
alkalmazott bizalmi szolgáltatás, jogszabályban meghatározott hosszú távú megőrzésre alkalmas archiváló
rendszerében tárolt, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott, vagy zárt
rendszerben alkalmazott bizalmi szolgáltatás keretében kiállított és a szolgáltató által a kiállító személyéhez
rendelet elektronikus okirat valódiságát vélelmezni kell.”
A Pp. 394/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bíróság a Ket. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokat nyújthatja az ott meghatározott szabályok szerint, valamint a Ket. és a végrehajtására
kiadott kormányrendelet szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat veheti igénybe az ott
meghatározott, az elektronikus ügyintézési felügyelet által nyilvántartásba vett szolgáltatótól.”
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114. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)
11. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza a polgár)
„m) személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, állandó személyazonosító igazolványa elektronikus
egyedi azonosítóját, azt a tényt, hogy az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén aláíró tanúsítvány van
elhelyezve, továbbá személyi azonosítójáról és lakcíméről kiadott hatósági igazolványának okmányazonosítóját;”
(2) Az Nytv. 17. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartásból adatok az alábbi csoportosítás szerint szolgáltathatók:)
„d) a 9. § (2) bekezdés p) pontja, a 11. § (1) bekezdés q) pontja, valamint az állandó személyazonosító igazolvány
tároló elemén aláíró tanúsítvány elhelyezésének ténye kivételével, a nyilvántartásba felvett adatok teljes köre;”
(3) Az Nytv. 24/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/E. § Az anyakönyvvezető az elhalálozott személyek személyazonosító igazolványának, valamint a személyi
azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványának bevonása céljából a 11. § (1) bekezdés m) pontja és
a 17. § (4) bekezdése szerinti adatokat jogosult igényelni, az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén
aláíró tanúsítvány elhelyezésének ténye, valamint az állandó személyazonosító igazolványa elektronikus egyedi
azonosítója kivételével.”
(4) Az Nytv. 29. § (7) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A tároló elem tartalmazza:)
„d) a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) a polgár adóazonosító jelét,”
(5) Az Nytv. 29. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Ha az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme nem vagy nem helyesen tartalmazza a polgár
társadalombiztosítási azonosító jelét, illetve az adóazonosító jelét, abban az esetben a polgár kérelmére
a) az egészségbiztosítási szerv a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a polgár adóazonosító jelét
a tároló elemen elhelyezi.”
(6) Az Nytv. 29/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott és a cselekvőképes
nagykorú polgár kérelmére
a) a központi szerv a b) pont szerinti szolgáltató megbízásából az állandó személyazonosító igazolvány tároló
elemén aláírás létrehozó adatot helyez el,
b) a Kormány által kijelölt szolgáltató az Eat. szerinti elektronikus aláírás-hitelesítési szolgáltatást nyújt.”
(7) Az Nytv. 29/D. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem nem minősül a Nektv. szerinti
kártyafelhasználói regisztrációnak.”
(8) Az Nytv. 29/J. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartása a személyazonosító
igazolvány esetén a (10) bekezdéstől eltérően az Nytv. 29. § (3) bekezdése szerinti gépi olvasásra alkalmas adatsor
alapján is megadja a tájékoztatást.”
(9) Az Nytv. 52. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány – amennyiben a polgár kérelmére elektronikus
aláírási funkcióval is rendelkezik – a tároló elem biztonságos aláírás-létrehozó eszközként történő tanúsításáig
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására alkalmas.”
(10) Az Nytv.
a)
4. § (2b) bekezdésében az „A 29/I. § hatálya” szövegrész helyébe az „A 29/J. § hatálya” szöveg,
b)
29/A. § (2) bekezdésében a „– ha törvény eltérően rendelkezik –” szövegrész helyébe a „– ha törvény eltérően
nem rendelkezik –” szöveg,
c)
29/C. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b) pontja szerinti”
szöveg,
d)
29/J. § (11) bekezdésében a „(8)–(10) bekezdés” szövegrész helyébe a „(8)–(10a) bekezdés” szöveg,
e)
47. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyazonosító igazolvány, és a személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány kiadásának és nyilvántartásának” szövegrész helyébe a „személyazonosító
igazolvány adattartalma megjelenítésének, kiadásának, bevonásának, elvételének, birtokban tartásának,
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nyilvántartásának és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásának és
nyilvántartásának” szöveg
lép.
115. § (1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 69/B. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetés-végrehajtási szervezet a Ket. és a végrehajtására
kiadott kormányrendelet szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat nyújthatja az ott
meghatározott szabályok szerint, valamint a Ket. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat veheti igénybe az ott meghatározott, az elektronikus ügyintézési
felügyelet által nyilvántartásba vett szolgáltatótól.”
(2) A Be.
a)
69/B. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
(a továbbiakban: Ket.)” szöveg,
b)
70. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény” szövegrész helyébe „a Ket.” szöveg
lép.
116. § (1) Az Eat. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az aláíró, illetve a 10. § szerinti képviselt személy, szervezet kérheti a tanúsítvány visszavonását, illetve ha
a hitelesítésszolgáltató ennek lehetőségét biztosítja, a tanúsítvány felfüggesztését.”
(2) Az Eat. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a hitelesítésszolgáltató a szolgáltatás kapcsán biztosítja a tanúsítvány felfüggesztésének lehetőségét,
a tanúsítvány érvényességét felfüggeszti és ezt nyilvántartásában haladéktalanul közzéteszi, ha
a) az aláíró, illetve a képviselt személy (szervezet) kéri;
b) a szolgáltatással kapcsolatos – jogszabályban, a szolgáltatási szabályzatban vagy az általános szerződési
feltételekben meghatározott – rendellenességről szerez tudomást;
c) megalapozottan feltételezhető, hogy a tanúsítványban foglalt adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy
az aláírás-létrehozó adat nem az aláíró kizárólagos birtokában van;
d) a Hatóság jogerős és végrehajtható határozatában így rendelkezik.”
117. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) a 168/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás
168/C. § (1) Az állam által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások igénybe vevőiről a személyazonosság
hiteles igazolása érdekében az ügyfél-regisztrációs nyilvántartást kezelő szerv egységes ügyfél-regisztrációs
nyilvántartást (a továbbiakban: Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) vezet.
(2) Az állam által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatás igénybe vevője kérelme esetén díjmentesen
jogosult egy, a Kormány rendeletében meghatározott, valamennyi a Kormány által kötelezően nyújtandó
azonosítási szolgáltatáshoz egységesen kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó
tárhely használatára.
(3) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás tekintetében az ügyfél-regisztrációs nyilvántartás és
a nyilvántartásba történő regisztráció szabályait a (4)–(9) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás célja a Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási
szolgáltatások kapcsán az érintett személy azonosításához szükséges adatok és technikai azonosítók közhiteles
kezelése az elektronikus azonosítási szolgáltatások hiteles biztosításához és mások jogának vagy jogos érdekének
védelme érdekében.
(5) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás az érintett következő adatait tartalmazza:
a) az érintett természetes személyazonosító adatai,
b) az érintett állampolgársága,
c) tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított azonosítási szolgáltatás esetén
az okmányszám, az okmány érvényességére vonatkozó adatok, a személyazonosító igazolványhoz rendelt
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regisztrációs kód visszafejthetetlen lenyomata és – amennyiben az érintett tárhelyet igényel – az érintett
elektronikus levelezési címe,
d) ügyfélkapu esetén felhasználói név, a felhasználói névhez tartozó jelszó visszafejthetetlen lenyomata, az érintett
elektronikus levelezési címe,
e) részleges kódú telefonos azonosítás esetén az érintett által megadott telefonos elérhetőség, elektronikus
levelezési cím, felhasználói azonosító, valamint az ügyfél által az emlékeztető kérdésekre adott válaszok,
f ) az érintett egyedi azonosító száma.
(6) A Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatás igénybevétele során az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv által igényelt, az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásban szereplő
a) adatok ellenőrzéséhez,
b) adatok beszerzéséhez
olyan technológiai megoldást kell alkalmazni, ami garantálja, hogy az ügyfél-regisztrációs nyilvántartást vezető
szerv kizárólag az elektronikus azonosítási szolgáltatás lekérdezéséről értesül, annak címzettje ismeretlen marad
számára. A technológiai megoldás kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által igényelt adatkérést,
az adatkérés által érintett adatokat továbbítja, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által megadott
adatoknak az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásban szereplő adatokkal történő egyezőségét vizsgálja.
(7) Az (1) bekezdésben megjelölt azonosítási szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség a 168/A. § szerinti
regisztrációra, ha az ügyfél a Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatás igénybevétele érdekében
már a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba regisztrált.
(8) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv a természetes személy adatait a regisztráció
megszűnését követő 5 év elteltével zárolja. A természetes személy adatait az ügyfél-regisztrációs szerv
az elektronikus azonosítás hitelességének visszavezethetősége, a polgárok jogai és jogos érdekeinek védelme és
érvényesítése érdekében a regisztráció megszűnését követő 20 évig tárolja.
(9) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatást kizárólag az vehet igénybe, aki a 168/A. §
(3) bekezdésben megjelölt nyilvántartások valamelyikében szerepel.
168/D. § (1) A tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított azonosítási szolgáltatás olyan
Kormány által nyújtandó azonosítási szolgáltatás, amelyre a 168. §-ban foglaltakat a (2)–(4) bekezdésben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás
esetében regisztrációs eljárás alatt a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány iránti kérelem
benyújtására irányuló eljárást kell érteni.
(3) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba a 168/C. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatokat a tároló
elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány kiadásakor kell bejegyezni.
(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve értesíti a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást
kezelő szervet a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány érvénytelenné válása tényéről és
időpontjáról. A tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásával a regisztráció
megszűnik.”
(2) A Ket. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 171/B. §-sal egészül ki:
„171/B. § (1) 2016. január 1-jétől a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás a tároló elemmel rendelkező
személyazonosító igazolvány útján biztosított azonosítási szolgáltatás tekintetében tartalmazza az igénybe vevők
e törvényben meghatározott adatait.
(2) Az ügyfélkapu és a részleges kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs nyilvántartását az azt kezelő szerv
2016. január 1-jét követően tovább vezeti, és az ügyfélkapuval, illetve részleges kódú telefonos azonosítással
rendelkező személyek adatait annak technikai feltételei megvalósulásakor, de legkésőbb 2016. december 31-éig
átadja a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást kezelő szervnek.”
(3) A Ket. 175. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)
„g) a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervet.”
118. §		
A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében
a „szabályozási feladatkörrel rendelkező miniszter” szövegrész helyébe a „szabályozási feladatkörrel rendelkező
miniszter vagy önálló szabályozó szerv vezetője” szöveg lép.
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119. § (1) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban:
Ibtv.) 1. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„33. létfontosságú információs rendszerelem: az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé a létfontosságú
rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény alapján kijelölt
létfontosságú rendszerelemek azon elektronikus információs létesítményei, eszközei vagy szolgáltatásai, amelyek
működésképtelenné válása vagy megsemmisülése az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölt
rendszerelemeket vagy azok részeit elérhetetlenné tenné, vagy működőképességüket jelentősen csökkentené;”
(2) Az Ibtv. 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:)
„c) az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény alapján kijelölt rendszerelemek”
(elektronikus információs rendszereinek védelmére.)
(3) Az Ibtv. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti állami és önkormányzati szervek kivételével, az európai vagy nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
törvény alapján kijelölt rendszerelemek elektronikus információs rendszerei esetében az e törvény szerinti hatósági
feladatokat, a biztonsági felügyeletet a hivatásos katasztrófavédelem szervezetrendszerén belül működő, a Kormány
által kijelölt szerv kormányrendeletben meghatározottak szerint látja el.”
(4) Az Ibtv. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(5) A szervezet vezetője az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, az elektronikus információs
rendszerre irányadó biztonsági osztálynál magasabb, kivételes esetben a hatóság előzetes engedélyével,
kockázatokra kiterjedő indoklással ellátva alacsonyabb biztonsági osztályt is megállapíthat az elektronikus
információs rendszerre vonatkozóan.”
(5) Az Ibtv. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény alapján kijelölt rendszerelemek elektronikus információs
rendszerei tekintetében az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, az elektronikus információs
rendszerre irányadó biztonsági osztálynál magasabb, a hatóság előzetes engedélyével, kockázatokra kiterjedő
indoklással ellátva alacsonyabb biztonsági osztály is megállapítható.”
(6) Az Ibtv. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény alapján kijelölt rendszerelemek szervezetei tekintetében
az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, az adott szervezetre irányadó besorolási szintnél
magasabb, a hatóság előzetes engedélyével, kockázatokra kiterjedő indoklással ellátva alacsonyabb szintű
besorolás is megállapítható.”
(7) Az Ibtv. 18. § (5) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A sérülékenységvizsgálatot, illetve a biztonsági esemény vizsgálatát)
„b) a 2. § (1) bekezdése szerinti állami és önkormányzati szervek európai vagy nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
törvény alapján kijelölt rendszerelemei elektronikus információs rendszerei, valamint
c) a 2. § (1) bekezdése szerinti, nemzetbiztonsági védelem alá eső állami és önkormányzati szervek”
[vonatkozásában – a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – a Kormány rendeletében meghatározott állami szerv végzi el.]
(8) Az Ibtv. 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A sérülékenységvizsgálatot, illetve a biztonsági esemény vizsgálatát az (5) bekezdés szerinti állami szerv
végzi el, ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti elektronikus információs rendszereken kívüli, európai vagy nemzeti
létfontosságú rendszerelemmé a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló törvény alapján kijelölt rendszerelemek elektronikus információs rendszerei tekintetében nincs
a sérülékenységvizsgálat, illetve a biztonságiesemény-vizsgálat elvégzésére a jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő gazdasági társaság.”
(9) Az Ibtv. 24. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„c) az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy a szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjét”
(rendeletben határozza meg.)
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(10) Az Ibtv.
a)
18. § (3) bekezdés b) pontjában, (4), (6) és (9) bekezdésében, 22. § (1) és (2) bekezdésében a „gazdasági
társaság” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezet” szöveg,
b)
24. § (1) bekezdés j) pontjában a „gazdasági társasággal” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezettel”
szöveg
lép.
120. §		
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 13. § (4) bekezdésében
az „A kártyakibocsátót” szövegrész helyébe az „Az 1. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kártyakibocsátót” szöveg lép.
121. § (1) Hatályát veszti
a)
az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény;
b)
az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi
CCXX. törvény.
(2) Hatályát veszti
a)
a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint
eljárásának részletes szabályairól szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet;
b)
az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus
kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet.
(3) Hatályát veszti
a)
az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő nyilvántartásba vételéről szóló 7/2002. (IV. 26.)
MeHVM rendelet;
b)
az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes
követelményekről szóló 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet;
c)
a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással összefüggő nyilvántartással kapcsolatos
tevékenységéért fizetendő díjakról szóló 4/2006. (IV. 19.) IHM rendelet.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2015. évi CCXXIII. törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20. § (2) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:]
„a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele,”
(2) Az Szt. 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A fenntartó a szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapítása érdekében a hónap első
napján az általa fenntartott szociális szolgáltatóknál, intézményeknél nyilvántartásban lévő kérelmezők
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét szociális szolgáltatónként, intézményenként (székhelyenként,
telephelyenként) – családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka, nappali melegedő és éjjeli
menedékhely kivételével – minden hónap ötödik napjáig megküldi a szociális hatóságnak. A szociális hatóság
a kapott adatokat összeveti a 20/C. § szerinti nyilvántartás adataival, és azokból – az esetleges átfedések
kiszűrésével – engedélyesenként, területileg és országosan kiszámolja az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek
számát, majd a Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket haladéktalanul törli.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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(1) Az Szt. 58/A. § (2)–(2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultság további feltétele
– a (2b) bekezdésben meghatározott kivételekkel –
a) az új szociális szolgáltatónak, intézménynek (székhely, telephely),
b) az új szociális szolgáltatásnak,
c) házi segítségnyújtás esetén az új ellátotti létszámnak,
d) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén a központi költségvetésről szóló törvény szerinti, új
feladatmutatónak,
e) nappali ellátás és szakosított szociális ellátás esetén – a külső férőhelyek és az időszakos férőhelyek kivételével –
az új férőhelyeknek
a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe
történő befogadása (a továbbiakban: befogadás).
(2a) Új szolgáltatónak, intézménynek (székhelynek, telephelynek), szociális szolgáltatásnak, ellátotti létszámnak,
feladatmutatónak, illetve férőhelyszámnak az minősül, amelyre az adott fenntartó a kérelem benyújtásakor nem
rendelkezik befogadással. Nem minősül a szolgáltató, intézmény (székhely, telephely), szociális szolgáltatás, ellátotti
létszám, feladatmutató, illetve férőhelyszám újnak, ha olyan változás történik, amelyik a szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatok módosítását nem teszi szükségessé.
(2b) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságnak nem feltétele
a befogadás
a) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv által fenntartott szociális
szolgáltatók és szociális intézmények esetén,
b) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén,
c) utcai szociális munka esetén,
d) a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén, valamint
e) támogatott lakhatás esetén.
(2c) A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni
a) az önkormányzati kötelező feladatot ellátó, állami fenntartású szociális szolgáltatót, intézményt (székhelyet,
telephelyet) és az általa önkormányzati kötelező feladatként nyújtott szociális szolgáltatást, valamint az ehhez
tartozó ellátotti létszámot és férőhelyszámot,
b) azt a szociális szolgáltatót, intézményt (székhelyt, telephelyet), szociális szolgáltatást, ellátotti létszámot,
férőhelyszámot, amelynek létrehozására vagy fejlesztésére a fenntartó, vagy a szociális szolgáltató, intézmény
az Európai Uniótól, a Svájci Alapból, az EGT Alapból, a Norvég Alapból vagy a központi költségvetésből
– a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által közzétett közleményben meghatározott – pályázaton elnyert
támogatásban részesül,
c) azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is jogerősen bejegyzett szociális szolgáltatót,
intézményt, szociális szolgáltatást, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amely esetében szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatok módosítása költségvetési többletkiadást nem eredményez, és a módosítást kizárólag
ca) a fenntartó szociális szolgáltatói, intézményei közötti szétválás vagy egyesítés teszi szükségessé,
cb) ellátotti létszámnak vagy férőhelyszámnak a fenntartó szociális szolgáltatói, intézményei (székhelyei,
telephelyei) közötti, illetve újonnan létesített szociális szolgáltatója, intézménye (székhelye, telephelye) javára
történő átcsoportosítása teszi szükségessé, vagy
cc) egy szociális intézményen belül az átmeneti és tartós bentlakásos intézményi ellátást nyújtó férőhelyek egymás
közötti átminősítése teszi szükségessé.”
(2) Az Szt. 58/A. §-a a következő (2h)–(2j) bekezdéssel egészül ki:
„(2h) A szociális hatóság szociális alapszolgáltatás esetén a befogadást kormányrendeletben foglaltak szerint
visszavonhatja, ha
a) házi segítségnyújtás esetén az ellátott személyek száma, támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások esetén
a teljesített feladatmutató, vagy nappali ellátás esetén a betöltött férőhelyek száma hat naptári hónap átlagában és
a feltételek vizsgálatakor sem éri el a befogadott ellátotti létszám, feladatmutató, illetve férőhelyszám 90 százalékát,
b) a fenntartó a 20/C. § szerinti nyilvántartásban valótlanul tüntetett fel valakit igénybevevőként, vagy
c) a szociális szolgáltatásra, a szociális szolgáltató, intézmény működésére vagy a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatásra vonatkozó, a b) pontban nem említett szabályokat megszegik.
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(2i) A (2h) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szociális hatóság a befogadás visszavonásáról és a visszavonás
mértékéről a szolgáltatás kihasználtságára, a várakozók számára és a szolgáltatás területi lefedettségére tekintettel
dönt azzal, hogy a befogadott ellátotti létszám, feladatmutató, illetve férőhelyszám nem csökkenhet
a) a hat naptári hónap átlagában és
b) a feltételek vizsgálatakor
ellátott személyek száma, teljesített feladatmutató, illetve betöltött férőhelyek száma közül a magasabbnak
a 110%-a alá.
(2j) A (2h) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a szociális hatóság a befogadás visszavonásáról és a visszavonás
mértékéről az eset összes körülményeire, így különösen a jogsértés súlyára, a jogsértéssel okozott érdeksérelem
nagyságára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására tekintettel dönt.”
3. §		
Az Szt. 122/A. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Szerződéses szolgáltatások lehetnek különösen)
„g) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetében a Gyvt. 40/A. § (4) bekezdésében meghatározott
szolgáltatások.”
4. §		
Az Szt. a következő 137. §-sal egészül ki:
„137. § (1) Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 20. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatást
a fenntartónak először 2016. május 1-jei állapotra tekintettel kell teljesítenie.
(2) Ha a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés vagy a befogadást is érintő adatmódosítás iránti kérelmet
2015. december 31-éig benyújtják, a befogadásról a 2016. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezésekben
foglaltak szerint kell dönteni. Ha a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés vagy az adatmódosítás iránti
kérelmet 2015. december 31-éig benyújtják, a 2016. január 1-jét megelőzően hatályos 127/A. §-t 2015. december
31-ét követően is alkalmazni kell.
(3) Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított
a) 58/A. § (2h) bekezdés a) pontja alapján az ellátott személyek száma, a teljesített feladatmutató és a betöltött
férőhelyek száma a 2015. december 31-ét követő időszak tekintetében vizsgálható,
b) 58/A. § (2h) bekezdés b) és c) pontja alapján a befogadás akkor vonható vissza, ha a jogsértést 2015. december
31-ét követően követték el, vagy a jogsértő állapot 2015. december 31-ét követően is fennáll.
(4) A 2016. évben a szociális ágazati pótlékhoz és annak közterheihez nyújtott támogatásra a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 8. melléklet IV. pontjában
foglaltakon túl, az ott meghatározottak szerint az a fenntartó is jogosult, amely a Kvtv. 9. melléklet I. pontja alapján
támogatásban részesül.”
5. §		
Az Szt.
a)
4. § (1) bekezdés i) pontjában az „a gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe az „a gyermekgondozást
segítő ellátás, a gyermekgondozási segély” szöveg,
b)
33. § (1) bekezdés g) pontjában a „gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás” szövegrész
helyébe a „Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás” szöveg,
c)
34. § (1) bekezdés c) pontjában és 65/F. § (2) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész
helyébe a „gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg,
d)
34. § (1) bekezdés d) pontjában a „gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásra” szöveg, az „egyéves” szövegrész helyébe a „fél éves” szöveg,
e)
58/A. § (2e) bekezdésében az „egyesítésen, átcsoportosításon, illetve átadáson” szövegrész helyébe
az „egyesítésen és átcsoportosításon” szöveg,
f)
64. § (4) bekezdés c) pontjában a „családgondozást” szövegrész helyébe a „szociális segítőmunkát” szöveg,
g)
94/L. § (2) bekezdés b) pontjában a „családgondozó” szövegrész helyébe a „családsegítést és gyermekjóléti
szolgáltatást végző munkatárs” szöveg,
h)
132. § (1) bekezdés j) pontjában a „történő” szövegrész helyébe a „történő, valamint a 20. § (2a) bekezdése
szerinti” szöveg,
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i)

132. § (1) bekezdés w) pontjában az „intézményeknek” szövegrész helyébe az „intézményeknek,
szolgáltatásoknak, feladatmutatóknak” szöveg, a „befogadására” szövegrész helyébe a „befogadására és
annak visszavonására” szöveg

lép.
6. §		
Hatályát veszti az Szt.
a)
20. § (4) bekezdés a) pontja,
b)
20/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „és a 20. § (4) bekezdés a) pontjában” szövegrész,
c)
75. § (4) bekezdés b) pontjában az „az 58/A. § (2) és (2a) bekezdését, valamint” szövegrész,
d)
127/A. §-a.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
7. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. §
(1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(Pénzbeli és természetbeni ellátások:)
„b) a gyermekétkeztetés,”
(2) A Gyvt. 15. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekek napközbeni ellátását nyújtó bölcsődében,
a (3) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben és az (5) bekezdésben
meghatározott javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben – a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott – pedagógusmunkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű (a továbbiakban: pedagógus-munkakörben foglalkoztatott)
személy tekintetében e törvény bérpótlékra vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.”
(3) A Gyvt. 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Ha a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy foglalkoztatása a (3) bekezdésben meghatározott
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben vagy az (5) bekezdésben meghatározott javítóintézeti nevelést
nyújtó intézményben történik, heti teljes munkaideje 40 óra, amelynek 80%-a kötött munkaidő. A kötött munkaidőt
a munkáltató által, a munkakörhöz kapcsolódóan meghatározott feladatok ellátásával kell tölteni. A munkaidő
fennmaradó részében a pedagógus-munkakörben foglalkozatott személy a feladatainak beosztását maga határozza
meg.”
(4) A Gyvt. 15. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Ha a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy foglalkoztatása a (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott gyermekek napközbeni ellátását nyújtó bölcsődében történik, heti teljes munkaideje 40 óra,
amelyből napi 7 óra, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző speciális csoportban
kisgyermeknevelőként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, a pszichológus, valamint a gyógypedagógus
esetén napi 6 óra kötött munkaidő. A kötött munkaidőt a munkáltató által, a munkakörhöz kapcsolódóan
meghatározottak szerint a gyermekek közvetlen nevelésére, gondozására kell fordítani. A munkaidő fennmaradó
részében a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy részére a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő,
azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, gyakornok szakmai segítése és eseti helyettesítés ellátása rendelhető
el.”

8. §		
A Gyvt. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A települési önkormányzat vagy a fenntartó az e törvényben meghatározott módon, természetbeni ellátásként
biztosítja a gyermekétkeztetést.”
9. §		
A Gyvt. 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult)
„a) a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel
a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,”
(az igénybevételére.)
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10. §		
A Gyvt. a következő 21. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Gyermekétkeztetés
21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani
a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító
nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény
vezetője kérelmére
a) a bölcsődében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik –
a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f ) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára
nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)–f ) pontban foglaltak
a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés],
g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. §
(1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt
(a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).
(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához
a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.”
11. §		
A Gyvt. 21. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó
szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon
vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére)
„a) a bölcsődében, mini bölcsődében,”
12. §		
A Gyvt. a következő 21/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Intézményi gyermekétkeztetés
21/A. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében
a nem bentlakásos intézményben
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg
főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában
és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezést
kell biztosítani.
(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe.
Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a települési önkormányzat
aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá
ab) a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelésioktatási intézményben,
b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben,
c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.
(4) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell
a) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és
b) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint
a tízórai és uzsonna kisétkezéseket.
(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a szakosított szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az intézményben
elhelyezett gyermekek részére,
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b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban
elhelyezett gyermekek részére,
c) az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója a b) pont alá nem tartozó bentlakásos nevelési-oktatási
intézményben elhelyezett gyermekek részére.
(6) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelésioktatási intézményben – a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási
intézmények kivételével – az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja.
A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelésioktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik.”
13. §		
A Gyvt. a következő 21/B. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára,
akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali
intézményében helyeztek el;
d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani
a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan
családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja
alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve,
hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.
(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben
nappali képzésben tanuló, és
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél
elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.
(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának
időpontjában – közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket,
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c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott
rokont.
(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben
meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és
a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló
gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is
érteni kell.
(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető
igénybe.
(7) Ha a tanuló – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult
ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti
ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést nem veheti igénybe.
(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre.
(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való
részvétele befejezéséig kell biztosítani.”
14. §		
A Gyvt. a következő 21/C. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Szünidei gyermekétkeztetés
21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és
az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet
időtartamára eső valamennyi munkanapon
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban
az adott gyermek részére biztosítani.”
15. §		
A Gyvt. 35. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde, a családi bölcsőde,
a napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátás formájában biztosított napközbeni ellátásban
részesülők érdekvédelmére a fenntartónak érdekképviseleti fórumot nem kell működtetnie. E szolgáltatások és
ellátások esetén a panaszjog gyakorlására a 36. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.”
16. §		
A Gyvt. a 38/A. §-t megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ”
17. §

(1) A Gyvt. a 39. §-t megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„VI/B. FEJEZET
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS”
(2) A Gyvt. „Gyermekjóléti szolgáltatás” alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„A szolgáltatás tartalma”
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18. §		
A Gyvt. 40. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más
intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti.”
19. §		
A Gyvt. a 40. §-t követően a következő alcím címmel és 40/A. §-sal egészül ki:
„Család- és gyermekjóléti központ
40/A. § (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszékhely
településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai
szempontból önálló intézményegységként működik.
(2) A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése
szerinti általános szolgáltatási feladatain túl
a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat,
programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
aa) utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát,
ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése
szerinti közvetítői eljárást,
ac) – ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát,
ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
af ) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére
irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek
ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint
a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés
megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez
– az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel
együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek
közötti kapcsolat helyreállításához,
be) utógondozást végez – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a 86. § (1) bekezdés f ) pontjában foglaltak
szerint – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
bf ) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál
és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához
kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
(3) A gyermekjóléti központ a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti
feladatainak ellátására a települési önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést
nem köthet.
(4) A gyermekjóléti központ a (2) bekezdés a) pont aa)–ac) és ae)–af ) alpontja szerinti feladata, valamint
a szupervízió az Szt. 122/A. §-a szerinti, szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának
szabályai szerint is biztosítható.”
20. §

(1) A Gyvt. a 41. §-t megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„VI/C. FEJEZET
GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA”
(2) A Gyvt. „Gyermekek napközbeni ellátása” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Általános rendelkezések
41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést,
foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői
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munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési
támogatás folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben
való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok
miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások
időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának
igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára
kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
(3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően –
a) a bölcsődei ellátás,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
c) az alternatív napközbeni ellátás.”
21. §		
A Gyvt. „Bölcsőde” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Bölcsődei ellátás
42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni
ellátását kell biztosítani.
(2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde.
(3) Bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (a továbbiakban:
sajátos nevelési igényű gyermek) nevelése és gondozása is végezhető.
(4) A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson túl – szolgáltatásként – speciális tanácsadás,
időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is
biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni.
(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.
42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes
képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében
kívánja megoldani.
(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett
az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható,
nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.
(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt,
amelyben a hatodik életévét betölti.
(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota
miatt bölcsődében nem gondozható.”
22. §		
A Gyvt. „Családi napközi” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Bölcsőde
43. § (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében,
a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú
végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést.
(2) A bölcsőde szervezetileg működhet
a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként,
b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézményeként,
c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy
d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként.
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(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermeket, akinek szülője, törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll.
(4) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő,
törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.
(5) A miniszter rendeletben a bölcsődék számára – a bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztése, szakmai ünnepségek
megtartása és a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szakmai célok megvalósítása érdekében – nevelés-gondozás
nélküli munkanapot határoz meg. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei nevelés és gondozás
szünetel, a fenntartónak azonban erre irányuló szülői, törvényes képviselői kérésre gondoskodnia kell a gyermekek
felügyeletének megszervezéséről.”
23. § 		 A Gyvt. „Családi gyermekfelügyelet” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Mini bölcsőde
43/A. § (1) A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása
keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú
végzettséggel rendelkező személy által akár több, a 43. § szerinti bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú
csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és
nevelést.
(2) A mini bölcsőde szervezetileg működhet
a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként,
b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézményeként,
c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy
d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként, feltéve, hogy többcélú
óvoda-bölcsődeként való működtetésére nincs lehetőség.
(3) A mini bölcsőde működtetésére a 43. § (3)–(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”
24. §		
A Gyvt. „Házi gyermekfelügyelet” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Munkahelyi bölcsőde
„44. § (1) A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató tart fenn
elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei bölcsődei ellátásának biztosítására.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában
a) foglalkoztató: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § a) pont 1. és 3. alpontja szerinti személy, szervezet,
b) keresőtevékenység: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenység.
(3) Munkahelyi bölcsődében szolgáltatást az a nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság, illetve támogatott
döntéshozatal hatálya alatt nem álló, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki
a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek teljesítése alapján
alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és
b) a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt
tanfolyamon eredményesen részt vett,
feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
(4) A munkahelyi bölcsődében több csoport is létrehozható.”
25. §		
A Gyvt. „Alternatív napközbeni ellátás” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Családi bölcsőde
44/A. § (1) A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója a saját
otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít.
(2) Családi bölcsődében szolgáltatást az a nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság, illetve támogatott
döntéshozatal hatálya alatt nem álló, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki
a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek teljesítése alapján
alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és
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b) a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt
tanfolyamon eredményesen részt vett,
feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
(3) A családi bölcsődében gondozott saját gyermek után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított
támogatást nem lehet igénybe venni.
(4) A családi bölcsőde feladatait önálló szolgáltató vagy legalább három – telephelyként működő – családi
bölcsődét magába foglaló hálózat biztosítja. Három vagy annál több családi bölcsőde fenntartását hálózatba kell
szervezni. A hálózatban biztosítani kell a szolgáltatást nyújtó személyek részére a folyamatos szakmai tanácsadást,
valamint a gyermekek igényeihez rugalmasan igazodó szolgáltatások összehangolását.”
26. §		
A Gyvt. a 44/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Napközbeni gyermekfelügyelet
44/B. § (1) A napközbeni gyermekfelügyelet keretében – nem nevelési-oktatási céllal – a szolgáltatás nyújtója
az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára,
b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára,
c) az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül,
d) a magántanuló számára,
e) az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való
részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és
f ) az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól
felmentett gyermek számára.
(2) A napközbeni gyermekfelügyelet keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek számára szükségleteikhez
igazodó ellátást kell nyújtani.
(3) A napközbeni gyermekfelügyelet megszervezhető
a) a szolgáltatást nyújtó saját otthonában,
b) a 44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztató által biztosított helyiségben,
c) más, e célra kialakított helyiségben, vagy
d) a 44/C. § szerinti esetben a szülő, törvényes képviselő otthonában.
(4) A napközbeni gyermekfelügyelet feladatait önálló szolgáltató vagy legalább három – telephelyként működő –
napközbeni gyermekfelügyeletet magába foglaló hálózat biztosítja. Három vagy annál több napközbeni
gyermekfelügyelet fenntartását hálózatba kell szervezni. A hálózatban biztosítani kell a szolgáltatást nyújtó
személyek részére a folyamatos szakmai tanácsadást, valamint a gyermekek igényeihez rugalmasan igazodó
szolgáltatások összehangolását.
(5) Napközbeni gyermekfelügyelet keretében szolgáltatást az a nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság,
illetve támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem álló, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki
a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek teljesítése alapján
alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és
b) a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó miniszteri
rendeletben előírt tanfolyamon eredményesen részt vett,
feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
(6) Napközbeni gyermekfelügyelet keretében – a 44/C. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – húszhetes korától
annak a tanévnek a végéig gondozható
a) a sajátos nevelési igényű gyermek, amelyben a tizenhatodik életévét betölti,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermek, amelyben a tizennegyedik életévét betölti.
44/C. § (1) A szülő, törvényes képviselő otthonában akkor biztosítható a napközbeni gyermekfelügyelet, ha
a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben – betegsége vagy egyéb ok miatt – nem
biztosítható, és a szülő, törvényes képviselő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja
megoldani, így különösen amikor
a) az egyedülálló szülő a gyermeknevelésben átmenetileg akadályozva van,
b) többes ikrek születnek, valamint az ikergyermekek gondozásában és nevelésében a szülő segítségre szorul,
c) az egyedülálló szülő több műszakban dolgozik, és gyermekének felügyelete a kora reggeli vagy késő esti órákban
nem biztosított,
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d) az egyik szülő megbetegszik, és emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében, vagy
e) az egyik szülő meghal.
(2) Többes ikrek születésekor, valamint az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a napközbeni
gyermekfelügyelet a szülő, törvényes képviselő otthonában a gyermek születésétől kezdve nyújtható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás keretében
a) a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozást, felügyeletet kell biztosítani, és
b) segítséget kell nyújtani az iskolai tanulmányok folytatásához, ha a gyermek tanulmányait az Nktv. rendelkezései
szerint sajátos nevelési igénye vagy súlyos betegsége miatt magántanulóként folytatja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás a szolgáltatást nyújtó saját gyermeke számára nem biztosítható.”
27. §		
A Gyvt. a következő 44/D. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Alternatív napközbeni ellátás
44/D. § Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott,
a) a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős és
prevenciós szolgáltatás,
b) a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali felügyelet,
sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés,
feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges – jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi
feltételekkel.”
28. §

(1) A Gyvt. a 45. §-t megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„VI/D. FEJEZET
GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA”
(2) A Gyvt. „Gyermekek átmeneti gondozása” alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„Az ellátás tartalma”
29. §		
A Gyvt. 94. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy
a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a
40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek
bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik
formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.”
30. §		
A Gyvt. 100. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A munkahelyi bölcsőde, a családi bölcsőde és a napközbeni gyermekfelügyelet esetében a 32. § (5) bekezdése
szerint megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén –
túllépheti a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben
igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen
bejegyzett férőhelyszámot.”
31. §		
A Gyvt. 139. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat]
„a) a gyermekek napközbeni ellátásánál, ha a fenntartó a központi költségvetésből támogatásban nem részesül,”
32. §		
A Gyvt. 145. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem
állami fenntartású gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, hálózat – a munkakörüket sajátos egyházi
szolgálati viszonyban ellátó személyeket kivéve –
a) a munkavállalók számára legalább a Kjt. 55–80. §-ában és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre,
pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket,
b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára legalább
ba) az Nktv. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt.-nek a köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint – az e törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-
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munkakörben foglalkoztatottak tekintetében – alkalmazandó rendelkezésekben meghatározott feltételeket,
továbbá
bb) e törvényben, valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek tekintetében
meghatározott feltételeket
köteles biztosítani.”
33. §		
A Gyvt. 150. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem]
„a) 50%-át munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén,
b) – bölcsődében és mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén, ha a fenntartó a bölcsődei ellátás
keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapít
személyi térítési díjat, és a gyermek
ba) nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben –, 25%-át,
bb) ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül –, 20%-át,”
34. §

(1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„l) a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a javítóintézetben és a bölcsődében betölthető pedagógus
munkaköröket, valamint a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkaidejének beosztására vonatkozó
részletes szabályokat,”
(2) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„m) a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének, megállapításának, nyújtásának,
folyósításának és felhasználásának részletes szabályait,”
(3) A Gyvt. 162. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„p) a 15. § (10a) bekezdésében foglalt intézményeknek és fenntartójuknak, valamint a szolgáltatói nyilvántartást
vezető szervnek a köznevelés információs rendszerével kapcsolatos feladatait, továbbá a köznevelés információs
rendszere adatkezelőjének a 15. § (10a) bekezdés szerinti intézmények nyilvántartásával és hatjegyű köznevelési
azonosítójával, valamint az ezen intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nyilvántartásával és
oktatási azonosító számával kapcsolatos feladatait,”
(4) A Gyvt. 162. § (2) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„m) a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának bevezetését és kiadását,
n) a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást
nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeit.”

35. §		
A Gyvt. a következő 175. és 176. §-sal egészül ki:
„175. § (1) Gyermekek napközbeni ellátása 2017. január 1-jétől kizárólag az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel
megállapított VI/C. Fejezet szerinti bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet és alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítható.
(2) Ha a családi napközi és házi gyermekfelügyelet fenntartója 2016. augusztus 31-éig – a szülők, törvényes
képviselők egyidejű tájékoztatása mellett – nem kérelmezi a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok
módosítását a 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő ellátási forma bejegyzése érdekében,
a működést engedélyező szerv 2016. november 30-áig hivatalból
a) a kizárólag bölcsődés korú gyermekeket ellátó családi napközit családi bölcsődére,
b) a nem kizárólag bölcsődés korú gyermekeket ellátó családi napközit napközbeni gyermekfelügyeletre, és
c) a házi gyermekfelügyeletet napközbeni gyermekfelügyeletre
módosítja.
(3) Ha a napközbeni gyermekfelügyeletté átalakuló családi napközi a 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján
nyert befogadást, a támogatás fejében a szolgáltatás biztosítására vállalt kötelezettség lejáratának időpontjáig
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az átalakult szolgáltatás finanszírozására a 2016. december 31-én hatályos, a családi napközi szolgáltatás
finanszírozására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) A napközbeni gyermekfelügyeletté átalakuló családi napközi a 2016. december 31-én hatályos, a családi napközi
szolgáltatás finanszírozására vonatkozó szabályok szerint 2017. augusztus 31-éig elláthatja a gyermeket a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel ideje alatt is, ha a gyermek ellátásáról szóló megállapodást 2016. január 1-jét
megelőzően megkötötték, és a szolgáltató megfelel az Nktv. 2015. december 31-én hatályos 8. § (5) bekezdésében
foglalt feltételeknek. Ebben az esetben a gyermek 2017. augusztus 31-éig az óvodába járási kötelezettségét
a napközbeni gyermekfelügyelet keretében is teljesítheti.
(5) A települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell eleget tennie az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel
megállapított 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének.
176. § (1) A 15. § (16) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2016. január 1-jén a szolgáltatói nyilvántartásban
jogerősen bejegyzettként szereplő bölcsőde és fenntartója 98. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatait,
valamint hivatalos nevét, székhelyének címét, ágazati azonosítóját, telephelyének hivatalos nevét, címét és ágazati
azonosítóját, költségvetési szerv esetén a törzskönyvi azonosító számát, továbbá az általa nyújtott szolgáltatás
megnevezését a szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv 2016. január 8-áig elektronikus úton adja át a köznevelés
információs rendszerének adatkezelője részére a köznevelés információs rendszerében történő nyilvántartás
céljából.
(2) A fenntartó képviseletére jogosult személy nevét, beosztását és elérhetőségét a fenntartó, az intézményvezető
nevét és elérhetőségét az intézmény a kapcsolattartója útján adja át a köznevelés információs rendszerének
adatkezelője részére a köznevelés információs rendszerében történő nyilvántartás céljából.”
36. §

(1) A Gyvt.
1.
5. § q) pont qb) alpontjában az „a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye” szövegrész helyébe az „az
ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés” szöveg,
2.
5. § zs) pont zsa) alpontjában a „szociális munka” szövegrész helyébe a „szociális segítőmunka” szöveg,
3.
15. § (12) bekezdésében az „A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy tekintetében” szövegrész
helyébe a „Ha a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy foglalkoztatása a (3) bekezdésben
meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben vagy az (5) bekezdésben meghatározott
javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben történik, számára” szöveg,
4.
15. § (13) bekezdésében a „pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy” szövegrész helyébe
a „pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy, ha foglalkoztatása a (3) bekezdésben meghatározott
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben vagy az (5) bekezdésben meghatározott javítóintézeti
nevelést nyújtó intézményben történik,” szöveg,
5.
15. § (16) bekezdésében a „(3) bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b) pontjában
meghatározott gyermekek napközbeni ellátását nyújtó bölcsőde, a (3) bekezdésben meghatározott” szöveg,
6.
39. § (4) bekezdés a) pontjában a „családgondozás” szövegrész helyébe a „szociális segítőmunka” szöveg,
7.
45. § (5) bekezdésében és 46. § (2) bekezdésében a „szolgálatot” szövegrész helyébe a „szolgálatot, ha
az átmeneti gondozást hatósági intézkedés előzte meg, a gyermekjóléti központot” szöveg,
8.
51. § (11) bekezdés b) pontjában a „gyermekjóléti, illetve családsegítő” szövegrész helyébe a „gyermekjóléti”
szöveg,
9.
57. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „szolgálatot” szövegrész helyébe a „központot” szöveg,
10.
57. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „szolgálatot” szövegrész helyébe a „szolgálatot, a gyermekjóléti
központot” szöveg,
11.
57. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában, 63. § (1) bekezdés c) pontjában és 86. § (1) bekezdés e) pontjában
a „szolgálattal” szövegrész helyébe a „központtal” szöveg,
12.
62. § (1) bekezdés a) pontjában és 62/E. §-ában a „szolgálat” szövegrész helyébe a „szolgálat, a gyermekjóléti
központ” szöveg,
13.
68. § (2) bekezdésében, 68/B. § (4) bekezdésében, 68/D. § (2) bekezdésében, (4) bekezdés b) pontjában, 69. §
(4) bekezdés b) pontjában, 78. § (5) bekezdésében, 79. § (8) bekezdésében, 80. § (1) bekezdésében, 92. §
(2) bekezdés a) pontjában, 135. § (7) bekezdésében a „szolgálat” szövegrész helyébe a „központ” szöveg,
14.
68. § (3) bekezdésében a „szolgálat családgondozóját” szövegrész helyébe a „központ családsegítést és
gyermekjóléti szolgáltatást végző munkatársát” szöveg,
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68. § (4) bekezdésében a „családgondozó” szövegrész helyébe a „családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást
végző munkatárs” szöveg,
68/B. § (3) bekezdésében a „szolgálatot” szövegrészek helyébe a „központot” szöveg,
68/B. § (3) bekezdésében és 68/D. § (9) bekezdésében a „szolgálat” szövegrészek helyébe a „központ” szöveg,
68/D. § (3) bekezdésében és 135. § (4) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe
a „gyermekjóléti központ” szöveg,
69/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „családgondozás” szövegrész helyébe a „szociális segítőmunka” szöveg,
145. § (2) bekezdésében az „(a továbbiakban: befogadás), a 145/C. §-ban foglaltak kivételével” szövegrész
helyébe az „(a továbbiakban: befogadás), a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint
a 145/C. §-ban foglaltak kivételével” szöveg,
147. § (1) bekezdésében az „a szolgáltatási önköltség” szövegrész helyébe az „– a gyermekétkeztetés
kivételével – a szolgáltatási önköltség” szöveg,
150. § (3) bekezdés c) pontjában a „151. §” szövegrész helyébe a „21. §” szöveg,
150. § (6) bekezdésében a „151. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „21/B. § (1) bekezdésében” és
a „151. § (10) bekezdésében” szövegrész helyébe a „21/B. § (3) bekezdésében” szöveg,
151. § (2f ) bekezdésében a „(2), a (2b) és a (2c) bekezdés” szövegrész helyébe a „21/A. § (1), (4) és
(6) bekezdése” szöveg,
151. § (4) bekezdésében az „(5) és (5a) bekezdésben” szövegrész helyébe a „21/B. §-ban” szöveg,
151. § (9) bekezdésében a „további gyermekenkénti kedvezményt” szövegrész helyébe a „21/B. §-ban
foglaltakon kívül, illetve a 21/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermekek számára további étkeztetési
kedvezményt” szöveg

lép.
(2) A Gyvt.
a)
5. § u) pontjában a „javítóintézet” szövegrész helyébe a „mini bölcsőde és a javítóintézet” szöveg,
b)
15. § (7) bekezdés a) pontjában a „családi napközi szolgáltatást nyújtó személy, családi napközis
koordinátor” szövegrész helyébe a „bölcsődei dajka, bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy, napközbeni
gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy, koordinátor” szöveg,
c)
21. § (1) bekezdés g) pontjában a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,
d)
21/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „bölcsődei ellátásban” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini
bölcsődében bölcsődei ellátásban” szöveg,
e)
21/A. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini
bölcsődében” szöveg,
f)
21/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „bölcsődei ellátásban” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini
bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban” szöveg,
g)
21/C. § (2) bekezdés a) pontjában a „bölcsődei ellátásban” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini
bölcsődében bölcsődei ellátásban” szöveg,
h)
32. § (7b) bekezdésében a „családi napközi” szövegrész helyébe a „családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet” szöveg és a „családi napközijében” szövegrész helyébe a „családi bölcsődéjében,
napközbeni gyermekfelügyeletében” szöveg,
i)
66/K. § (3) bekezdésében a „43. §-ban” szövegrész helyébe a „44/A–44/C. §-ban” szöveg,
j)
94. § (5a) bekezdésében, 94/A. §-ában, 147. § (2) bekezdésében a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsőde,
mini bölcsőde” szöveg,
k)
135/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „családi napközi és családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe
a „munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
l)
135/B. § (2) bekezdésében a „Családi napközi és családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „Munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
m)
145. § (2c) bekezdés b) pontjában a „fejlesztésére” szövegrész helyébe a „kapacitásbővítéssel járó
fejlesztésére” szöveg,
n)
148. § (2) bekezdésében a „bölcsődei ellátás esetében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében
nyújtott bölcsődei ellátás esetében” szöveg,
o)
150. § (6) bekezdésében a „Bölcsőde esetében” szövegrész helyébe a „Bölcsődében, mini bölcsődében
nyújtott bölcsődei ellátás esetén” szöveg,
p)
151. § (4) bekezdésében a „bölcsődei ellátás” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott
bölcsődei ellátás” szöveg,
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q)

162. § (2) bekezdés k) pontjában a „bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében”
szöveg

lép.
37. §

(1) Hatályát veszti a Gyvt. 174. § (4) bekezdés második mondata.
(2) Hatályát veszti a Gyvt. 151. § (1)–(2e) bekezdése, (5)–(8) bekezdése, valamint (10) és (11) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a Gyvt.
a)
38/A. §-át megelőző alcím címe,
b)
94. § (8) bekezdése,
c)
139. § (3) bekezdés b) pontja.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
38. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/B. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtható a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is.”
39. §

(1) Az Ebtv. 42/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból
felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell
állapítani.”
(2) Az Ebtv. 42/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként született gyermeket közvetlenül megelőzően
született gyermekre tekintettel megállapított csecsemőgondozási díj alapja kizárólag a jogosultság kezdő napján
fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.”

40. §

(1) Az Ebtv. 42/E. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A gyermek születését követő 169. napot megelőzően nem jár gyermekgondozási díj az (1) és (3) bekezdés
alapján jogosult részére arra az időszakra, amikor bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.”
(2) Az Ebtv. 42/E. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az (1), illetve a (3) bekezdés alapján gyermekgondozási díjra jogosult biztosított a számítási időszakban nem
rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, az ellátás naptári napi alapját a jogosultság kezdő napján
érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján kell megállapítani azzal, hogy ha a biztosított naptári
napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a gyermekgondozási díj összegének
megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában
a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. Az így megállapított gyermekgondozási díj összege nem
lehet alacsonyabb az (5) bekezdésben meghatározott összegnél.”

41. §		
Az Ebtv. „Gyermekgondozási díj” alcíme a következő 42/F. §-sal egészül ki:
„42/F. § A 42/A. § (1) bekezdése és a 42/E. § (1) bekezdése alkalmazásában akkor állapítható meg, hogy a szülő
a gyermeket a saját háztartásában neveli, ha a gyermek a szülővel közös háztartásban életvitelszerűen együtt él és
a gyermeket a szülő neveli, illetve gondozza.”
42. §		
Az Ebtv. 66. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a szülők egyike jogalap nélkül vette fel a gyermekük után járó pénzbeli ellátást vagy gyermekgondozási
támogatást, mindkét szülő erre irányuló egybehangzó nyilatkozata alapján a jogalap nélkül felvett ellátás a másik
szülőnek – a közös háztartásban nevelt gyermekükre tekintettel – megállapított pénzbeli ellátás összegéből
levonható. Ha a szülők nem járulnak hozzá egybehangzó nyilatkozattal a levonáshoz, a jogalap nélkül felvett ellátást
– felróhatóságra tekintet nélkül – az a szülő köteles visszafizetni, aki az ellátást felvette.”
43. §		
Az Ebtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 82/J. és 82/K. §-sal egészül ki:
„82/J. § (1) Ha az utolsóként született gyermeket közvetlenül megelőzően született gyermekre tekintettel
megállapított csecsemőgondozási díj, valamint gyermekgondozási díj összegének megállapításakor alkalmazásra
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került a 82/F. §, és az ellátás összege a 2013. július 14-én hatályos szabályok alapján került folyósításra, a 42. §
(4b) bekezdése és a 42/D. § (6) bekezdése alkalmazása során azon megállapított csecsemőgondozási díj összegét is
figyelembe kell venni, amelynek a biztosított részére történő folyósítására nem került sor.
(2) Az (1) bekezdést az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
LXXVII. törvénnyel megállapított 42. § (4a) és (4b) bekezdése, valamint 42/D. § (5) és (6) bekezdése alkalmazásával
megállapított valamennyi csecsemőgondozási díjra és gyermekgondozási díjra alkalmazni kell.
82/K. § Ahol e törvény gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
44. §

(1) Az Ebtv.
a)
39. § (2) bekezdésében és 79/A. § (3) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátásra” szöveg,
b)
39. § (4) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyt” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátást” szöveg,
c)
42. § (4a) bekezdésében, 42/D. § (5) bekezdésében, 47. § (2) bekezdés c) pontjában és 48/A. §
(1) bekezdésében a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás”
szöveg,
d)
42/C. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés a) és f ) pontja” szövegrész helyébe az „A 42/E. § (4a) bekezdése”
szöveg
lép.
(2) Az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés d) pontjában a „(bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet)” szövegrész
helyébe a „(bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet)”
szöveg lép.

45. §		
Hatályát veszti az Ebtv.
a)
42/C. § (1) bekezdés a) pontja,
b)
42/C. § (1) bekezdés d) pontjában az „a gyermek 1 éves kora után” szövegrész.

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
46. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) preambulumának helyébe
a következő rendelkezés lép:
„Az Országgyűlés a gyermekeket vállaló és nevelő családok jólétéért és jól-létéért, valamint a magyar
népesedéspolitikai célok megvalósításáért érzett felelősségétől vezérelve, az Alaptörvényben és a családok
védelméről szóló törvényben foglaltak érvényre juttatása érdekében a következő törvényt alkotja:”
47. §		
A Cst. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E törvény célja, hogy a családok anyagi biztonságának elősegítése, a gyermeknevelés támogatása és
a magyar nemzet népesedéspolitikai céljainak megvalósítása érdekében meghatározza az állam által nyújtandó
családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások
megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.”
48. §		
A Cst. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családnak mint Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrásának és a magyar társadalom alapvető
egységének a sokoldalú segítése, a családi élet biztonságának, a gyermekvállalás feltételeinek, valamint a család és
a munka összeegyeztetésének javítása az állam egyik legfontosabb feladata.”
49. §		
A Cst. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást
vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlék) nyújt. A családi pótlékra jogosult személy
az igényelbíráló szervnél megtett egyoldalú nyilatkozatával, indokolás nélkül lemondhat a számára megállapított
családi pótlék vagy a családi pótlék általa meghatározott részének folyósításáról. A lemondó nyilatkozat a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben szabályozott családi kedvezmény érvényesítése szempontjából nem bír
joghatással.”
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50. §

(1) A Cst. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Iskoláztatási támogatásra jogosult)
„b) a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy
a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló,
ba) tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára,
bb) a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre
tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a tizennyolcadik életévét betölti.”
(2) A Cst. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A tanulói jogviszony és a hallgatói jogviszony egyidejű fennállása esetén az iskoláztatási támogatásra való
jogosultság akkor állapítható meg, ha a tanulói jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
szerinti középfokú iskolában áll fenn. A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából az egyidejűleg
tanulói és hallgatói jogviszonnyal is rendelkező gyermek a 12. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt
jogcímen vehető figyelembe.”

51. §		
A Cst. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Gyermeknevelési támogatásra az a szülő és az a gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és
a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – jogosult, aki saját háztartásában három vagy
több kiskorú gyermeket nevel.
(2) A gyermeknevelési támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.”
52. §		
A Cst. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.
A kérelem késedelmes benyújtása esetén igazolási kérelem benyújtásának van helye.”
53. §		
A Cst. 36/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatók hallgatói jogviszonyának fennállásáról és annak
megszűnéséről a kormány által az oktatásért felelős miniszter felsőoktatási feladatkörébe tartozó egyes feladatainak
ellátására kijelölt szerv adatot szolgáltat a fővárosi és megyei kormányhivatal részére. Az adatok átadásának
módjáról az oktatásért felelős miniszter felsőoktatási feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt
szerv és a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság megállapodást köt.”
54. §		
A Cst. 37. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A fővárosi és megyei kormányhivatal az augusztus hónapra járó ellátást a tárgyhónapban,
a) postai úton (kifizetési utalvánnyal) történő kifizetés esetén augusztus 24-éig,
b) fizetési számlára utalás esetén augusztus 26-áig
folyósítja.”
55. §		
A Cst. 38. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A családi pótlékra saját jogon jogosult személy halála esetén az elhalálozás hónapjára járó ellátást a vele
közös háztartásban együtt élő közeli hozzátartozó, ennek hiányában az elhunyt tartására annak elhalálozásakor
jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személy, ennek hiányában az elhunyt örököse veheti
fel, a halál napjától számított – az örökös esetében a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított – egy
éven belül.”
56. §		
A Cst. 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jogalap nélkül felvett ellátást elsősorban a még folyósított ellátásból kell levonni. Ha a jogalap nélkül felvett
ellátási formából már nem történik folyósítás, akkor a jogalap nélkül felvett ellátás összege bármely folyósított
ellátás összegéből levonható. Az együtt élő szülők háztartásában élő gyermekre tekintettel folyósított, jogalap
nélkül felvett családtámogatási ellátás bármelyik szülő részére folyósított ellátásból levonható.”
57. §		
A Cst. 50. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A gyermekgondozási segélyt 2016. január 1-jétől gyermekgondozást segítő ellátásként kell továbbfolyósítani,
ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
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58. §		
A Cst.
a)
2. § b) pontjában a „menekültként, illetve hontalanként” szövegrész helyébe a „menekültként,
oltalmazottként vagy hontalanként” szöveg,
b)
5. § b) pont ba) alpontjában, 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (2) bekezdésében a „gyermekgondozási
segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg,
c)
8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,
d)
8. § (3) bekezdés c) pontjában az „az átmeneti vagy tartós nevelésből” szövegrész helyébe az „a nevelésbe
vétel alól” szöveg,
e)
11. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában és 12. § (3) bekezdés a) pontjában
a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,
f)
11. § (4) bekezdésében a „házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 77. §-ának
(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:152. §
(4) bekezdése” szöveg,
g)
15. § (1) bekezdés b) pontjában az „adott évben” szövegrész helyébe az „adott nevelési évben” szöveg,
h)
20/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 20/A. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 20/B. § (1) és
(2) bekezdésében, 22. § nyitó szövegrészében és 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában
a „gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásra” szöveg,
i)
20. §-t megelőző alcím címmegjelölésében a „Gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe
a „Gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg,
j)
20. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe
a „Gyermekgondozást segítő ellátásra” szöveg, valamint az „a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony
keretében nem vér szerinti gyermeket nevelő gyám kivételével a gyám” szövegrész helyébe a „valamint
a gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt
nevelőszülőt –” szöveg,
k)
20/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyermekgondozási segélyről” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásról” szöveg, valamint a „gyermekgondozási segélynek” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásnak” szöveg,
l)
20/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „gyermek vagy ikergyermek, akire tekintettel gyermekgondozási segélyt”
szövegrész helyébe a „gyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást” szöveg,
m)
19. §-ában és 20/A. § (5) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyre” szövegrészek helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátásra” szöveg,
n)
20/B. § (3) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 21/A. § (1) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében
a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg,
o)
21. § (1) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátásban” szöveg, az „egyéves” szövegrész helyébe a „fél éves” szöveg,
p)
25. § (3) bekezdésében a „Gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe a „Gyermekgondozást segítő
ellátásra” szöveg,
q)
29. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében a „terhessége” szövegrész helyébe a „várandóssága”
szöveg,
r)
37. § (3) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) és (4a) bekezdésben” szöveg
lép.
59. §		
Hatályát veszti a Cst.
a)
4. § d) pontjában a „ , továbbá szövetkezet tagjaként vagy egyéni vállalkozóként, illetőleg társas vállalkozás
vagy egyéni cég tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenység” szövegrész,
b)
4. § g) pontjában, 12. § (1) bekezdés b) pontjában és 27. § (1) bekezdés b) pontjában az „átmeneti vagy tartós”
szövegrész,
c)
50. § (3), (4), (6) és (7) bekezdése,
d)
50/A és 50/B. §-a,
e)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó
törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló
2013. évi CCV. törvény 66. §-ával megállapított 50/C. §-a.
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5. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
60. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a)
14. § (1) bekezdés c) pontjában, 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 25. § (4) bekezdés a) pontjában, 54. §
(12) bekezdésében és 58. § (5) bekezdés k) pont 1. alpontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész
helyébe a „gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg,
b)
14. § (2) bekezdés a) pontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásban” szöveg, az „egy éves” szövegrész helyébe a „fél éves” szöveg,
c)
27. § (1) bekezdés d) pontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozási
segély, gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg,
d)
29. § (1) bekezdés a) pontjában és 54. § (14a) bekezdés d) pontjában a „gyermekgondozási segélyre”
szövegrész helyébe a „gyermekgondozási segélyre, gyermekgondozást segítő ellátásra” szöveg, valamint
a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő
ellátás” szöveg,
e)
54. § (18) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe a „gyermekgondozási segélyre,
gyermekgondozást segítő ellátásra” szöveg,
f)
58. § (9) bekezdés a) pontjában „gyermekgondozási segélyt” szövegrész helyébe a „gyermekgondozási
segélyt, gyermekgondozást segítő ellátást” szöveg
lép.

6. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi
LXXXIV. törvény módosítása
61. §		
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
a)
4. § (3) bekezdés b) pont 4. alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés b) pontjában a „segélyt a táppénzt” szövegrész helyébe a „segélyt, a táppénzt” szöveg
lép.

7. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
62. §

(1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény az „Az Európai Unió jogának való
megfelelés” alcímet megelőzően a következő 81/B. §-sal egészül ki:
„81/B. § Ahol e törvény gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
(2) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 50/B. § (1) bekezdés a) pontjában és
50/D. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátás” szöveg lép.

8. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
63. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 69. § (1) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyből”
szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásból” szöveg és a „gyermekgondozási segély” szövegrész
helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.

9. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
64. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a)
3. § 43. pont c) alpontjának záró szövegrészében a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg,
b)
1. számú melléklet 1. pont 1.7. alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély” szöveg
lép.
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10. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi pótköltségvetéséről szóló 1996. évi
CXX. törvény módosítása
65. §		
Hatályát veszti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi pótköltségvetéséről szóló 1996. évi
CXX. törvény 27. § (2) bekezdése.

11. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
66. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény
a)
4. § a) pont 5. alpontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátásban, a gyermekgondozási segélyben” szöveg,
b)
4. § u) pont 1. alpontjában a „menekültként elismert” szövegrész helyébe a „menekültként vagy
oltalmazottként elismert” szöveg,
c)
8. § a) pont aa) alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély” szöveg,
d)
9. § (3) bekezdés b) pontjában és 37/A. § a) pontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben” szöveg,
e)
16. § (1) bekezdés f ) pontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben részesül” szöveg,
f)
26. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdés a) pontjában és 29. § (4) bekezdés a) pontjában
a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásban,
gyermekgondozási segélyben” szöveg, valamint a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély” szöveg,
g)
44/A. § (1) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátásban” szöveg
lép.
67. §		
Hatályát veszti a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. § (9) bekezdés második mondata.

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
68. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-a a következő
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e § szerinti emelését.”
(2) A Tny.
a)
18. § (2b) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátásban, gyermekgondozási segélyben” szöveg,
b)
22. § (2) bekezdés b) pontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátás, gyermekgondozási segély” szöveg,
c)
38. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátás, illetve gyermekgondozási segély” szöveg,
d)
101. § (1) bekezdés f ) pontjában a „nyugellátás” szövegrész helyébe a „nyugellátások és – törvény vagy
kormányrendelet alapján – a 62. §-ban foglaltak szerint emelendő más pénzbeli ellátások” szöveg,
e)
101. § (1) bekezdés o) pontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásban” szöveg
lép.

69. §		
Hatályát veszti a Tny. 101. § (1) bekezdés q) pontja.
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13. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
70. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a következő 244/C. §-sal egészül ki:
„244/C. § Ahol e törvény gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
a)
3. § s) pontjában a „menekültnek” szövegrész helyébe a „menekültnek vagy oltalmazottnak” szöveg,
b)
113. § (4a) bekezdésében a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátás” szöveg
lép.

14. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása
71. §		
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 2. § (8) bekezdésében a „gyermekgondozási
segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben” szöveg lép.

15. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
72. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény „Értelmező rendelkezések” alcíme a következő 178/A. §-sal egészül
ki:
„178/A. § Ahol e törvény gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
(2) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés 5. és 11. pontjában, valamint 3. számú melléklet
„J Adókedvezményre jogosító igazolásokról adatszolgáltatás” alcíme 2. pontjában a „gyermekgondozási segély”
szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.

16. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
73. §		
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény
a)
1. § (2) bekezdés 1. pont b) alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg, az „egyéves” szövegrész helyébe a „fél éves” szöveg,
b)
8/B. § (1) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyes-ben” szöveg
lép.

17. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
74. §

(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény a következő 87/L. §-sal egészül ki:
„87/L. § Ahol e törvény gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
(2) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 38/A. § b) pontjában a „gyermekgondozási segélyt” szövegrész
helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátást” szöveg lép.

18. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény módosítása
75. §		
Hatályát veszti az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. § (2) bekezdése.
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19. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
76. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 32/V. § (1) bekezdés a) pontjában
a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.

20. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.
törvény módosítása
77. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 4. §
(1a) bekezdés c) és d) pontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátás” szöveg lép.

21. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény módosítása
78. §

(1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény „Átmeneti
rendelkezések” alcíme a következő 467/E. §-sal egészül ki:
„467/E. § Ahol e törvény gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
a)
458. § (1) bekezdés b) pontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásban” szöveg, a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátás” szöveg,
b)
462/D. §-át megelőző alcím címmegjelölésében, valamint 462/D. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés
a) pontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásban”
szöveg,
c)
462/D. § (1) és (6) bekezdésében a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátás” szöveg
lép.

22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
79. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (9) bekezdés c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A 64–65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell)
„c) – a (9a) bekezdésben foglalt eltéréssel – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben”
(foglalkoztatott tekintetében is.)
(2) Az Nkt. 65. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében
a) a 64. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előmeneteli és
illetményrendszerre vonatkozó szabályai közül – a jubileumi jutalomra vonatkozó 78. §-án túlmenően – alkalmazni
kell a 66. § (2) bekezdését, a 67. §-át, a 69. §-át, a 70. §-át, a 72. §-át, a 74. §-át, a 75. §-át, a 77. § (1) és (2) bekezdését,
a 78/A. §-át, a 79. §-át, valamint a 79/A. §-át is;
b) a 64. § (2a) bekezdésben foglaltakon túlmenően a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 57. § (3a) bekezdése szerinti pótszabadságra jogosult pedagógusmunkakörben foglalkoztatottat;
c) a 65. § (3) bekezdésében hivatkozott, a 8. melléklet szerinti illetménypótlék nem állapítható meg;
d) a 65. § (5) bekezdése szerinti intézményvezetői keresetkiegészítés nem állapítható meg;
e) a távolléti díj tekintetében a 65. § (8a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény 80. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni; továbbá
f ) a 65. § (10) és (11) bekezdését nem kell alkalmazni.
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(9b) Pedagógus-munkakörben foglalkoztatottnak minősülnek az egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú
végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak is, és rájuk a 65. § (9) bekezdés c) pontjában
és (9a) bekezdésében foglaltakat, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
a bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyekre meghatározott rendelkezéseket kell
alkalmazni.”
80. §		
Az Nkt. a 97. §-a a következő (21a) és (21b) bekezdéssel egészül ki:
„(21a) A 2016. január 1-jével a pedagógusok előmeneteli rendszerének hatálya alá kerülő
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsődében pedagógusmunkakörben foglalkoztatott,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
intézményben örökbefogadási tanácsadó munkakörben foglalkoztatott, továbbá
c) az e törvény szerinti egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben
foglalkoztatott
közalkalmazott illetménye, munkavállaló munkabére az átsorolás eredményeként nem lehet kevesebb, mint a 2015.
december hónapra járó – illetménykiegészítéssel, illetménynövekedéssel és rendszeres illetménypótlékokkal
összeszámolt – kinevezésben rögzített illetménye, illetve munkaszerződésben rögzített munkabére.
(21b) A 65. § (9a) bekezdésében foglaltakat a 2016. január 1-jét megelőzően keletkezett foglalkoztatási jogviszonyok
esetében is alkalmazni kell azzal, hogy a 2016. január 1-jén
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
intézményekben – az örökbefogadási tanácsadók kivételével – pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá
b) javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazott illetménye, munkavállaló munkabére a 65. § (9a) bekezdésének alkalmazása következtében nem
lehet kevesebb, mint a 2015. december hónapra járó – illetménykiegészítéssel, illetménynövekedéssel és rendszeres
illetménypótlékokkal összeszámolt – kinevezésben rögzített illetménye, illetve munkaszerződésben rögzített
munkabére.”
81. §		
Az Nkt. „54. Átmeneti és vegyes rendelkezések” alcíme a következő 99/E. §-sal egészül ki:
„99/E. § 2017. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsőde nem működhet. Az egységes óvoda-bölcsődében
ellátott gyermekek 2017. szeptember 1-jétől – az életkoruknak megfelelően – óvodában, vagy a gyermekjóléti
alapellátás keretében megszervezett gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben vagy ilyen feladatot
ellátó többcélú intézményben láthatók el.”
82. §

(1) Hatályát veszti az Nkt. 8. § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Nkt.
a)
20. § (1) bekezdés a) pontja és (10) bekezdése,
b)
65. § (9b) bekezdése,
c)
94. § (1) bekezdés f ) pontja.

23. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
83. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés 10. pontjában a „gyermekgondozási segélyt” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátást” szöveg lép.

24. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
84. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 113. § (1) bekezdésében a „gyermekgondozási segély”
szövegrész helyébe a „gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.
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25. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
85. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a)
39. § (1) bekezdés b) pontjában a „menekültet” szövegrész helyébe a „menekültet, oltalmazottat” szöveg,
b)
41. § (1) bekezdés b) pontjában és 110. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában a „gyermekgondozási
segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg,
c)
48/L. § a) pontjában és 5. melléklet 1. pont f ) alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg,
d)
5. melléklet 7. pont c) alpontjában a „gyermekgondozási segélynek” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátásnak” szöveg
lép.

26. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
86. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a)
130. §-ában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozási segély,
gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg,
b)
294. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg
lép.

27. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
87. §

(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény a következő
32/B. §-sal egészül ki:
„32/B. § Ahol e törvény gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
(2) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (9) bekezdés
a) pontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg
lép.

28. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
88. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 117. § (1) bekezdésében a „gyermekgondozási segély”
szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.

29. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása
89. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény
a)
41. § (6) bekezdés b) pontjában, 277. § (4) bekezdés b) pontjában, 288. § (3) bekezdés b) pontjában
a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg,
b)
277. § (3) bekezdés b) pontjában, 278. § b) pontjában, 288. § (2) bekezdés b) pontjában, 289. § b) pontjában
a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg
lép.

30. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
90. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 150. § (1) bekezdés b) pontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.
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31. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
LXXVII. törvény módosítása
91. §		
Nem lép hatályba az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
LXXVII. törvény 26. § (2) bekezdés b) pontja.

32. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény módosítása
92. §

(1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény
a)
37. § (2) bekezdésében a „8. § (1)–(3)” szövegrész helyébe a „8. § (1), (2)” szöveg,
b)
37. § (3) bekezdésében a „8. § (4)” szövegrész helyébe a „8. § (3) és (4)” szöveg
lép.
(2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény
a)
2. § (2) bekezdésének az Szt. 20. § (6) bekezdését módosító rendelkezése a „(2) bekezdés a) pontja és
a (4) bekezdés a) pontja” szövegrész helyett a „(2) bekezdés a) pontja” szöveggel,
b)
3. § (2) bekezdésének az Szt. 20/C. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a „20. § (2) bekezdés a) pontja és
a 20. § (4) bekezdés a) pontja” szövegrész helyett a „20. § (2) bekezdés a) pontja” szöveggel
lép hatályba.
(3) Nem lép hatályba az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény
a)
6. § (1) bekezdése,
b)
20. § (3) bekezdése,
c)
21. § (1) bekezdése,
d)
30. § (1) bekezdés b) pontja.

33. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
93. §		
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontjában a „gyermekgondozási
segélyben, valamint gyermeknevelési támogatásban” szövegrész helyébe a „családok támogatásáról szóló
törvényben meghatározott gyermekgondozási támogatások valamelyikében” szöveg lép.

34. Záró rendelkezések
94. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–10. §, a 12–14. §, a 18. és 19. §, a 32. §, a 34. és 35. §, a 36. § (1) bekezdése, a 37. § (2) bekezdése, a 38–43. §,
a 44. § (1) bekezdése, a 45–81. §, a 83–90. §, valamint a 93. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 11. §, a 15–17. §, a 20–31. §, a 33. §, a 36. § (2) bekezdése, a 37. § (3) bekezdése, a 44. § (2) bekezdése, a 82. §
(1) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
(4) Az 82. § (2) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2015. évi CCXXIV. törvény
az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*
1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása
1. §		
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 4. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi államigazgatási szerv környezet- és településegészségügyi feladata
a) a kémiai és biológiai légszennyezettség (immisszió) egészségügyi határértékeinek kimunkálásában való
közreműködés, a kémiai és biológiai légszennyezettség rendszeres közegészségügyi értékelése, valamint a zárt
terek légszennyezettségi határértékeinek kimunkálása,
b) a zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálata,
c) az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint medencés
fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények, valamint az ivóvíz és fürdésre használt vizek higiénés
határértékeinek kimunkálása,
d) az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint medencés
fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelményeknek, valamint az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott
vizek minőségének, a közegészségügyi követelmények betartásának, illetve érvényesülésének rendszeres
ellenőrzése,
e) a talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal, valamint
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények, normák kimunkálása,
f ) a talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal, valamint
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények, normák érvényesülésének ellenőrzése,
g) a belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek, valamint a környezeti immissziós zaj és rezgés
határértékek kimunkálása,
h) a belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek ellenőrzése, valamint a környezeti immissziós zaj és
rezgés határértékek ellenőrzésében való közreműködés,
i) az oktató, nevelő és gondozó intézmények és tevékenységek közegészségügyi követelményeinek kimunkálása,
j) az oktató, nevelő és gondozó intézmények és tevékenységek közegészségügyi követelményeinek érvényesítése,
k) klíma-egészségügyi intézkedések megalapozása,
l) klíma-egészségügyi intézkedések megtétele, a hőségriasztás országos rendszerének működtetése,
m) az építmények tervezése, létesítése és üzemeltetése közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeinek
kimunkálása,
n) az építmények tervezése, létesítése és üzemeltetése közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeinek
érvényesülésének ellenőrzése,
o) az egészségügyi kockázattal járó, nem egészségügyi tevékenységek egészségügyi kockázatainak csökkentésére
irányuló szakmai szabályok kimunkálása,
p) az egészségügyi kockázattal járó, nem egészségügyi tevékenységek egészségügyi kockázatainak csökkentésére
irányuló szakmai szabályok érvényesülésének ellenőrzése,
q) a környezeti eredetű kórokozók által okozott fertőzési kockázat csökkentésére, illetve megelőzésére irányuló
előírások kimunkálása,
r) a környezeti eredetű kórokozók által okozott fertőzési kockázat csökkentésére, illetve megelőzésére irányuló
előírások érvényesülésének ellenőrzése.”
2. §		
Az Ehi. 13/A. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott
engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül
folytat.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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3. §		
Az Ehi. 14/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv a környezeti eredetű kórokozók által a lakosságra nézve fertőzési
kockázatot jelentő közegekre vagy létesítményekre vonatkozó eljárásaira a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltak az irányadóak azzal, hogy a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló rendeletbe ütköző cselekményekkel összefüggésben
a Ket. 94. § (2) bekezdés d) pontja nem alkalmazható.”
4. §		
Az Ehi. 15. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős
miniszterrel egyetértésben a közétkeztetők minősítésének táplálkozás-egészségügyi feltételeit és azok ellenőrzési
módszereit rendeletben határozza meg.”
5. §		
Az Ehi.
a)
4. § (5) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „a különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel” szövegrész
helyébe az „az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekkel, a feldolgozott gabonaalapú
élelmiszerekkel és bébiételekkel, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekkel és testtömeg-szabályozás
céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekkel” szöveg,
b)
13/A. § (1) bekezdés k) pontjában az „a különleges táplálkozási célú élelmiszerek” szövegrész helyébe
az „az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és
bébiételek, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek és testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes
napi étrendet helyettesítő élelmiszerek” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti az Ehi. 14/B. § (6) bekezdése.

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
7. §

(1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az érintett betegségével kapcsolatba
hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a kezelőorvos vagy a háziorvos döntése alapján
a gyógykezelés érdekében fontos, kivéve, ha ezt az érintett írásban vagy önrendelkezési nyilvántartásba vett
nyilatkozatában megtiltja. Ennek lehetőségéről a továbbítás előtt az érintettet tájékoztatni kell. A 13. § szerinti
esetekben az érintett tiltása ellenére is továbbítani kell az egészségügyi és személyazonosító adatot.”
(2) Az Eüak. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden
egészségügyi és személyazonosító adat továbbítható.”

8. §

(1) Az Eüak. 14/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője biztosítja, hogy
a) a gyógyszer, a gyógyszertárban forgalmazható gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosult, EESZT-hez
hozzáféréssel rendelkező felhasználó a vényt elektronikus úton is kiállíthassa, visszavonhassa és az EESZT útján
továbbíthassa a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 35/B. § szerinti csatlakozott kiszolgálója részére, továbbá
b) az EESZT útján továbbított vény adatait az érintett, az érintett kezelőorvosa, valamint a gyógyszer,
a gyógyszertárban forgalmazható gyógyászati segédeszköz 35/B. § szerint csatlakozott kiszolgálója az EESZT útján
megismerhesse.”
(2) Az Eüak. 14/A. §-a a következő (1b)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti vényrendelésről az érintett kérelmére a vényrendelő elektronikus formában
vagy papír alapon igazolást ad ki.
(1c) Az EESZT működtetője az EESZT útján továbbított vényekről nyilvántartást vezet, amely
a) a vény (1) bekezdés szerinti adatait és a vény felhasználhatóságára vonatkozó információkat,
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b) a vény továbbítására, módosítására és visszavonására vonatkozó adatokat, valamint
c) a vény felhasználására vonatkozó adatokat
tartalmazza.
(1d) A gyógyszer, a gyógyszertárban forgalmazható gyógyászati segédeszköz 35/B. § szerinti csatlakozott
kiszolgálója az EESZT-ben rögzíti a papír alapon kiállított és felhasznált vény adatait. Az EESZT működtetője
az egyes vényekre vonatkozó adatokat a vény visszavonásától, felhasználásától vagy felhasználási idejének lejártától
számított 5 év elteltével törli.”
(3) Az Eüak. 14/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a vényt kiváltó személy nem az (1b) bekezdés szerinti módon igazolja a vényrendelést, a gyógyszer,
a gyógyszertárban forgalmazható gyógyászati segédeszköz kiszolgálója TAJ szám útján ellenőrzi a vényt kiváltó
személy személyazonosságát.”
9. §		
Az Eüak. Népegészségügyi célból történő adatkezelés alcíme a következő 16/B. §-sal egészül ki:
„16/B. § (1) A csípő- és térdízületi endoprotézis beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson
átesett beteg további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése érdekében, a 4. § (1) bekezdés b) és
c) pontja, valamint a 4. § (2) bekezdés b), e) és w) pontja szerinti célból miniszteri rendeletben kijelölt szerv által
vezetett Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter (továbbiakban: Protézis Regiszter) működik.
(2) A beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdésben foglaltak szerint továbbítja a miniszteri
rendeletben meghatározott Protézis Regiszter részére az alábbi adatokat:
a) az érintett beteg e törvény szerinti személyazonosító adatait,
b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 101/C. § (1) bekezdés b)–f ) pontjában
foglalt adatokat,
c) a betegnek a protézis beültetésével, kivételével, cseréjével kapcsolatos, a beavatkozással összefüggő és
egészségügyi állapotára vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott egészségügyi adatait.
(3) A Protézis Regiszter részére a (2) bekezdés szerinti adatokat
a) a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti beavatkozás elvégzését követően,
az azzal érintett személynek az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásától számított 8 napon belül,
b) a közfinanszírozott szolgáltató legkésőbb az (1) bekezdés szerinti beavatkozáshoz kapcsolódó,
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
kormányrendeletben foglalt finanszírozási jelentéstétellel egyidejűleg
továbbítja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti protézisek tekintetében, a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok Protézis
Regiszterbe történő továbbítása – a 22/B. § szerinti informatikai felülettel történő összekapcsolás útján –
egyidejűleg a 22/B. § szerinti Központi Implantátumregiszterbe történő adattovábbításnak minősül.
(5) A Protézis Regiszter a nyilvántartott adatokat az érintett személyre vonatkozó utolsó adattovábbítástól számított
ötven évig kezelheti személyazonosításra alkalmas módon.”
10. §		
Az Eüak. 30. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés szerinti megőrzési kötelezettséget az EESZT útján kiállított vény esetében az EESZT
működtetője teljesíti. A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgálója a megőrzési időn belül jogosult adatot
igényelni az EESZT útján kiállított és általa kiszolgált vényekről.”
11. §		
Az Eüak. a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET
ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR
35/A. § A Kormány által rendeletben kijelölt szerv működtetőként ellátja az EESZT, mint az egészségügyi
ellátóhálózat informatikai rendszereinek együttműködését biztosító, az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása
alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott központi elektronikus szolgáltatásokat megvalósító
egészségügyi ágazati informatikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.
35/B. § (1) Az EESZT-hez informatikai rendszere útján csatlakozásra köteles
a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési
engedély alapján jogosult egészségügyi szolgáltató, aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus
adatszolgáltatásra kötelezett,
b) a gyógyszertár,

26888

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

c) az állami mentőszolgálat,
d) a miniszter által rendeletben meghatározott államigazgatási szerv és egyéb szervezet.
(2) Az egészségügyi ellátóhálózatba tartozó, az (1) bekezdés alá nem tartozó adatkezelők az EESZT-hez a miniszter
rendeletében meghatározott feltételekkel csatlakozhatnak.
(3) Az EESZT szolgáltatásai a működtető által biztosított közvetlen hozzáférési felületen és az (1) és (2) bekezdés
alapján csatlakozott adatkezelő (a továbbiakban: csatlakozott adatkezelő) informatikai rendszerén keresztül is
igénybe vehetők. A közvetlen hozzáférési felület igénybevétele érdekében regisztrációra köteles valamennyi olyan
természetes személy, aki a csatlakozott adatkezelők vagy saját nevében az EESZT szolgáltatásait igénybe veszi.
35/C. § (1) Az EESZT-t a 35/B. § (3) bekezdése szerint igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: EESZT
felhasználó) azonosítását az EESZT használatakor a működtető végzi el. A csatlakozott adatkezelők, valamint
az EESZT felhasználók által az EESZT útján hozzáférhető adatok és szolgáltatások körét az érintett adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a működtető korlátozhatja.
(2) A működtető az EESZT felhasználó azonosítása, valamint az EESZT útján történő adatkezelés jogszerűségének
ellenőrzése és biztosítása céljából egységes azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartást vezet.
(3) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás az Eütv. szerinti működési nyilvántartás, az önálló orvosi
tevékenységről szóló törvényben meghatározott praxisjogokról vezetett nyilvántartás, továbbá a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
szóló törvény szerinti, gyógyszertárakkal és személyi joggal rendelkező gyógyszerészekkel kapcsolatos nyilvántartás
adatai közül
a) a működési nyilvántartásban szereplő EESZT felhasználó működési nyilvántartási számát,
b) az egészségügyi szolgáltató intézményi azonosítóját, valamint
c) a gyógyszertár nevét és a személyi joggal rendelkező gyógyszerészek nevét
az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvény szerinti
származtatott adatként tartalmazza.
35/D. § (1) A működtető az EESZT útján történő adatkezelések jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából a személyes adatok EESZT útján történő kezelése tekintetében nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza
a) az érintett családi és utónevét, valamint TAJ számát,
b) az adatkezelő EESZT felhasználó megnevezését,
c) az adatkezelési művelet időpontját,
d) az adatkezelési művelet jogalapját, valamint
e) a kezelt személyes adatok körének meghatározását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásban való megőrzésének határideje 25 év.
(3) A működtető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül,
az érintett erre irányuló – családi és utónevét, valamint TAJ számát tartalmazó – kérelmére elektronikus formában,
az érintettek számára biztosított közvetlen hozzáférési felületen, vagy papír alapon írásban tájékoztatást ad
az érintett (1) bekezdés szerint nyilvántartott adatairól.
(4) A papír alapú adatigénylés költségtérítés megfizetéséhez köthető. Elektronikus formában kiadott adatigénylések
költségtérítés megfizetéséhez nem köthetőek.
(5) Az e § szerinti nyilvántartásra egyebekben az információs önrendelkezési jogról szóló törvény adattovábbítási
nyilvántartásra vonatkozó szabályait alkalmazni kell.
35/E. § (1) A működtető vezetője a felügyelete alá tartozó – az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 24. § (1) bekezdése szerinti
végzettséggel rendelkező – belső adatvédelmi felelőst nevez ki, aki az EESZT szolgáltatásai tekintetében ellátja
az Infotv. 24. § (2) bekezdés a)–c) pontjában, továbbá a (2) és (3) bekezdésben foglalt feladatokat.
(2) Az adatvédelmi felelős a csatlakozott adatkezelőktől és az EESZT felhasználóktól adatot, dokumentumot vagy
tájékoztatást kérhet. A kért adatot, dokumentumot vagy tájékoztatást soron kívül, de legkésőbb öt munkanapon
belül az adatvédelmi felelős rendelkezésére kell bocsátani.
(3) Az adatvédelmi felelős
a) jogszabályi rendelkezések, illetve biztonsági előírások megsértésének észlelése esetén annak megszüntetésére,
valamint
b) a (2) bekezdés szerinti együttműködés hiányában együttműködésre
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hívja fel az érintett csatlakozott adatkezelőt. A felhívás eredménytelensége esetén az adatvédelmi felelős
a csatlakozott adatkezelő felügyeleti szervéhez, fenntartójához fordul, és jogszabály szerinti fegyelmi felelősségre
vonás felmerülése esetén értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját is.

Központi eseménykatalógus
35/F. § (1) A 35/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti csatlakozott adatkezelő a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt
célból történő hozzáférhetővé tétel érdekében az EESZT útján a működtető rendelkezésére bocsátja az általa kezelt
érintettel kapcsolatos alábbi adatokat:
a) az érintett TAJ száma, családi és utóneve, születési ideje, neme, az EESZT útján továbbított vény és beutaló
esetében a vényben és beutalóban foglalt egyéb személyazonosító adatok, az érintett EESZT-ben képzett
azonosítója,
b) az ellátási esemény megjelölése, típusa, időpontja és időtartama, valamint miniszteri rendeletben meghatározott
egyéb adatai és dokumentumai, valamint
c) az ellátási eseményt nyújtó egészségügyi szolgáltató megjelölése, EESZT-ben képzett azonosítója, valamint
az ellátást végző vagy abban közreműködő személy EESZT azonosítója.
(2) A működtető az EESZT útján nyújtott szolgáltatásokon keresztül, az adatok kezelésére jogosult EESZT felhasználó
számára rendszerezett módon hozzáférést biztosít
a) az (1) bekezdésben meghatározott adatokhoz, valamint
b) az érintettre vonatkozó, a csatlakozott adatkezelők informatikai rendszereiben tárolt és hozzáférhetővé tett
további adatokhoz.
(3) Az e § szerinti adatokat a működtető az érintett halálát követő 5 évig, az egészségügyi dokumentációra
vonatkozó jogszabályok szerint őrzi meg.
(4) Az érintett jogosult a 35/H. § szerinti önrendelkezési nyilatkozatában megtiltani, hogy a csatlakozott adatkezelő
vagy az EESZT felhasználó az (1) bekezdés szerinti adatait a (2) bekezdés szerint megismerhesse.

Törzsadat-nyilvántartás
35/G. § (1) A miniszter által rendeletben meghatározott egészségügyi ágazatba tartozó nyilvántartásokhoz vagy
azok miniszteri rendeletben meghatározott adataihoz a nyilvántartás vezetője az EESZT útján vagy azon keresztül
is – származtatott adatként – hozzáférést biztosít a nyilvántartás adatait jogszabály alapján megismerni jogosultak
számára. A nyilvántartás adataihoz való hozzáférés EESZT útján történő biztosítása nem érinti a nyilvántartás
vezetőjének azt a jogszabályon alapuló kötelezettségét, hogy a nyilvántartáshoz való hozzáférést más úton is
biztosítsa.
(2) Ha valamely (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az EESZT útján elérhető, az adott nyilvántartáshoz hozzáféréssel
rendelkező egészségügyi szolgáltatás nyújtásával vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységével összefüggésben nem
hivatkozhat arra, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatot nem ismerte. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell
annak jóhiszeműségét, aki a nyilvántartásban bízva járt el.

Önrendelkezési nyilvántartás
35/H. § (1) Az érintett az EESZT útján a Kormány által rendeletben kijelölt, az önrendelkezési nyilvántartást vezető
szerv által rendszeresített elektronikus formanyomtatványon, a Kormány által kötelezően nyújtott azonosítási
szolgáltatás útján történő azonosítását követően elektronikusan, vagy a Kormány által kijelölt szervnél vagy
a kormányablaknál személyesen, vagy meghatalmazottja útján írásban – a (3) bekezdésben meghatározott
tartalommal – bejelentheti az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai e törvény szerinti kezeléséhez
hozzájáruló vagy azt korlátozó nyilatkozatát (a továbbiakban: önrendelkezési nyilatkozat).
(2) Ha az érintett az önrendelkezési nyilatkozatát nem az EESZT útján teszi meg, a nyilatkozatot befogadó
szerv jegyzőkönyvet vesz fel, és haladéktalanul, de a kézhezvételtől vagy a személyes nyilatkozattételtől
számított legfeljebb egy munkanapon belül a nyilatkozatot a (4) bekezdésben meghatározottaknak
megfelelő adattartalommal, az önrendelkezési nyilvántartást vezető szerv által rendszeresített elektronikus
formanyomtatványon eljuttatja az önrendelkezési nyilvántartást vezető szervnek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés és az önrendelkezési nyilvántartás tartalmazza:
a) az önrendelkezési nyilatkozatot tevő családi és utónevét,
b) az önrendelkezési nyilatkozatot tevő TAJ számát,
c) azoknak az egészségügyi adatoknak a megjelölését, amelyekre az önrendelkezési nyilatkozat vonatkozik és
az ezen egészségügyi adatokra vonatkozó önrendelkezési nyilatkozatot, valamint
d) a (2) bekezdés szerint megtett önrendelkezési nyilatkozat esetében a bejelentés megtételének helyét.
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(4) Ha valamely (1) bekezdés szerinti jognyilatkozat tekintetében jogszabály írásba foglalást vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalást követel meg, az önrendelkezési nyilvántartásba bejegyzett jognyilatkozat
e követelményt teljesíti.
(5) Az önrendelkezési nyilvántartást vezető szerv
a) a csatlakozott adatkezelő és az EESZT felhasználó számára abból a célból, hogy meg tudja állapítani, hogy
az érintett egészségügyi adatainak kezelésére jogosult-e,
b) az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzésére vagy megállapítására hatáskörrel rendelkező hatóság vagy bíróság
számára, annak végrehajtható döntése alapján az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából
az érintett (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatai alapján az EESZT útján adatot szolgáltat az érintett
önrendelkezési nyilatkozatairól. Az adatszolgáltatást úgy kell teljesíteni, hogy abból az érintett egészségügyi vagy
hozzá kapcsolódó, az adatkezelés céljához nem szükséges személyes adatára, annak fennállására vagy fennállásának
hiányára ne lehessen következtetni.
35/I. § (1) Az önrendelkezési nyilvántartás érintettre vonatkozó bejegyzéseit az érintett halála után 5 évvel
helyreállíthatatlanul törölni kell.
(2) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell az EESZT felhasználó jóhiszeműségét, ha az önrendelkezési nyilvántartásba
bejegyzett nyilatkozat alapján jár el. Az EESZT felhasználó nem hivatkozhat arra, hogy az önrendelkezési
nyilvántartásba bejegyzett önrendelkezési nyilatkozatot nem ismeri.
(3) Az érintett – a 35/H. § (1) bekezdésben foglaltak kivételeként – a kezelőorvosa előtt írásban jogosult olyan
nyilatkozatot tenni, melyben az önrendelkezési nyilvántartásba bejegyzett korlátozás alól a kezelőorvos számára
esetileg felmentést ad. Ilyen esetben a kezelőorvos az EESZT-ben rögzíti a nyilatkozat megtételének tényét,
időpontját és tartalmát.
(4) Az érintett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja az érintett nevében önrendelkezési nyilatkozat
megtételére, módosítására vagy visszavonására a 35/H. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, vagy papír
alapon a kormányablaknál jogosult.

Egészségügyi profil
35/J. § (1) Az érintett kezelőorvosa, ennek hiányában háziorvosa a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt célból
történő, az arra jogosult személyek részére történő hozzáférhetővé tétel érdekében az EESZT útján rögzíti az általa
kezelt érintettel kapcsolatban az e törvény szerinti személyazonosító adatok közül az érintett TAJ számát, születési
idejét, nemét, továbbá az érintett egészségi állapotával, kórelőzményével, egyes beavatkozásaival kapcsolatos
egészségügyi adatokat (a továbbiakban: egészségügyi profil).
(2) Az egészségügyi profilban rögzített adatokat az érintett halála után 5 évvel helyreállíthatatlanul törölni kell.
(3) Az egészségügyi profil nyilvántartásból az adat megismerésére jogosult EESZT felhasználó számára kizárólag
egyedileg – TAJ számmal, ennek hiányában természetes személyazonosító adatokkal – azonosított érintettre
vonatkozó adat továbbítható.
(4) Az érintett jogosult megtiltani, hogy az (1) bekezdés szerinti adatait az érintett kezelőorvosa vagy háziorvosa
rögzítse.
(5) Az érintett írásban kérheti az egészségügyi profil nyilvántartásba bejegyzett adatának javítását az azt bejegyző
(1) bekezdés szerinti orvosától, illetve a működtetőtől.

Egészségügyi dokumentáció nyilvántartása az EESZT-n belül
35/K. § (1) A csatlakozott adatkezelő köteles az EESZT útján a működtető részére a miniszter által rendeletben
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő módon – az egészségügyi dokumentáció
megismerésére jogosultaknak a 4. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott célból az érintett
dokumentumokhoz az EESZT útján való hozzáférés érdekében – megküldeni az egészségügyi ellátás során
keletkezett alábbi dokumentumokat:
1. a fekvőbeteg-szakellátásban kiállított zárójelentés,
2. a járóbeteg-szakellátásban kiállított ambuláns lap,
3. szövettani és patológiai leletek,
4. laborleletek,
5. képalkotó diagnosztikai ellátások leletei,
6. műtéti leírások.
(2) A csatlakozott adatkezelő az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy miniszteri rendeletben
meghatározott módon az EESZT rendelkezésére bocsátja az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi
szolgáltató rendszerében található elérési útját, ha a műszaki követelményeknek való megfelelést a miniszter
rendeletében meghatározottak szerint tanúsítás igazolja.
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(3) Az (1) bekezdés szerint megküldött dokumentumokról a működtető – annak érdekében, hogy az egészségügyi
dokumentáció megismerésére jogosultak a 4. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott célból az érintett
dokumentumokhoz az EESZT útján hozzáférhessenek – az EESZT útján nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) az érintett TAJ számát, akire az egészségügyi dokumentum vonatkozik,
b) az egészségügyi dokumentum előállítójának azonosításához szükséges adatokat,
c) az egészségügyi dokumentumnak az érintett egészségi állapotára vonatkozó adatot nem tartalmazó leírását,
d) az egészségügyi dokumentumhoz való hozzáféréshez szükséges információkat, valamint
e) az (1) bekezdés szerinti egészségügyi dokumentációkat.

Elektronikus betegségregiszter
35/L. § (1) A működtető a vele kötött megállapodás alapján az egyes betegségekkel kapcsolatos adatokat
tartalmazó nyilvántartást vezető szervek részére biztosíthatja, hogy azok a nyilvántartást az EESZT útján elektronikus
úton vezethessék (a továbbiakban: elektronikus betegségregiszter).
(2) Az elektronikus betegségregiszterbe az EESZT útján beküldött adatokat a működtető az adatok megismerése
nélkül haladéktalanul továbbítja a Kormány által kijelölt szervnek (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában:
kapcsolati kódot kezelő szerv), amely az elektronikus betegségregiszterekben szereplő, azonos érintettre vonatkozó
adatok biztonságos tárolása érdekében a csatlakozott adatkezelők által átadott személyazonosító adatok
tekintetében az átadást követően haladéktalanul, az e § szerinti módon, érintettenként kapcsolati kódot képez.
(3) A kapcsolati kód nem származtatható személyazonosító adatból és tartalmaz véletlenszerűen megállapított,
egyedi elemet. A kapcsolati kódot úgy kell létrehozni, hogy az kizárja az érintett személyazonosító adatainak
a kódból való visszafejtését, vagy összekapcsolását, de biztosítsa az érintettre vonatkozó egészségügyi adatok
személyazonosításra alkalmatlan összekapcsolását. A kapcsolati kódot kezelő szerv a kódképzési módszert nem
továbbíthatja, nem hozhatja nyilvánosságra és nem teheti más számára hozzáférhetővé.
(4) A kapcsolati kódot kezelő szerv a betegségregiszterbe továbbított adatokat a kapcsolati kód képzését
követően a személyazonosító adatoktól megfosztva, a kapcsolati kóddal kiegészítve az EESZT útján
továbbítja a betegségregisztert működtető szervnek. A betegségregisztert működtető szerv az elektronikus
betegségregiszterekben szereplő egészségügyi adatokat kapcsolati kód alapján tartja nyilván.
(5) A kapcsolati kódot kezelő szerv kizárólag törvényben meghatározott esetben vagy az érintett hozzájárulása
alapján, a kapcsolati kód TAJ számmal történő megfeleltetését követően szolgáltat az érintettre vonatkozó
egészségügyi vagy hozzá kapcsolódó személyazonosító adatot.
(6) Az (5) bekezdésen kívüli esetekben és az érintett adatkérése kivételével az elektronikus betegségregiszterek
adatai csak személyazonosításra alkalmatlan módon ismerhetőek meg.

Az EESZT egyéb szolgáltatásai
35/M. § (1) A működtető a digitális képtovábbítás keretében – a 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti célból –
egyedileg, TAJ számmal azonosított érintettre vonatkozóan biztosítja az érintettről képalkotó diagnosztikai eljárással
készített felvétel vagy más digitális képi információ EESZT felhasználó általi elérését és EESZT felhasználók egymás
közötti továbbítását. Ennek érdekében nyilvántartást vezet, amely az érintett TAJ számához kapcsoltan tartalmazza,
hogy az érintettről képalkotó diagnosztikai eljárással felvételt készítettek és a felvétel elérési útját. A működtető
a nyilvántartásban az érintettre vonatkozó adatot az érintett halálát követő 5 év elteltével törli.
(2) A működtető biztosítja az EESZT útján elektronikus konzílium lefolytatását, ha a konzíliumra felkért orvos
az elektronikus konzílium lefolytatását biztosítja, a konzílium kérést elfogadja, és az érintettre vonatkozó adatokat
jogosult megismerni.
(3) A működtető a digitális képtovábbítás során továbbított adatokat nem őrzi meg, az elektronikus konzultáció
során az e § alapján továbbított digitális képi információt és leleteket a továbbítást követően a konzultáció
lefolytatása érdekében 30 napig megőrzi, majd törli.
35/N. § A jogszabályban meghatározott jelentéstételre vagy adatszolgáltatásra kötelezett csatlakozott adatkezelő
vagy az EESZT felhasználó a jelentéstételt vagy adatszolgáltatást az EESZT útján miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint teljesíti.”
12. §		
Az Eüak. IV. Fejezete a következő 36. §-sal egészül ki:
„36. § (1) Az EESZT szolgáltatásainak biztosítására a működtető legkésőbb 2016. június 1-jétől köteles.
(2) A 35/B. § (1) és a (2) bekezdés alapján csatlakozó adatkezelő az EESZT-hez a miniszter rendeletében
meghatározott határidőn belül, a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő informatikai rendszer
útján csatlakozik. A miniszter a rendeletében az (1) bekezdés szerinti csatlakozási határidőig terjedő időtartamra
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meghatározhatja az EESZT igénybe vételének a rendelkezésre álló kapacitások függvényében szükséges eltérő
feltételeit.
(3) Az e törvény szerinti törzsadat-nyilvántartásba tartozó nyilvántartásokhoz vagy azok miniszteri rendeletben
meghatározott adataihoz 2016. június 1-jéig a nyilvántartás vezetője az EESZT útján is köteles hozzáférést
biztosítani, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV.
törvény hatálybalépésekor alkalmazott hozzáférési mód fenntartása mellett.
(4) A 14/A. § szerinti elektronikus vényrendelésről a vényrendelő 2017. március 1-jéig minden esetben elektronikus
formában vagy papír alapon igazolást ad ki.”
13. §

(1) Az Eüak. 38. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„h) az EESZT útján kiállított vényen rendelhető gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök meghatározására,
a vény elektronikus úton történő kiállítására, módosítására, visszavonására, az EESZT útján történő továbbítására
és az EESZT útján továbbított vény felhasználására, valamint e vények nyilvántartására vonatkozó részletes
szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) Az Eüak. 38. § (2) bekezdése a következő n)–v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„n) az EESZT műszaki követelményeit,
o) az egészségügyi ellátóhálózatba tartozó, a 35/B. § (2) bekezdése alapján csatlakozó adatkezelők EESZT-hez
csatlakozásának feltételeit, az EESZT-hez való csatlakozáshoz szükséges informatikai rendszer követelményeit,
valamint az EESZT-hez csatlakozásra kötelezett államigazgatási szervek és egyéb szervezetek körét, a csatlakozás
rendjét, a csatlakozás ütemezését, az EESZT bevezetési időszakának szabályait, valamint az EESZT-hez való közvetlen
hozzáférés feltételeit és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás követelményeit,
p) az ellátási eseménynek a csatlakozott adatkezelő által a nyilvántartó rendelkezésére bocsátandó adatait, valamint
a központi eseménykatalógusra vonatkozó részletes szabályokat,
q) a 35/G. § szerinti nyilvántartásokat vagy adatokat, valamint az EESZT-n keresztüli hozzáférhetővé tételük rendjét,
r) az önrendelkezési nyilatkozatra és önrendelkezési nyilvántartásra vonatkozó eljárási szabályokat,
s) az egészségügyi profilra vonatkozó részletes szabályokat,
t) az EESZT útján a működtető részére megküldendő egészségügyi dokumentumok körét, az egészségügyi
dokumentumok nyilvántartása részletes szabályait, az egészségügyi dokumentum elérési útjának biztosítása esetén
a műszaki követelményeknek való megfelelés tanúsítatásának szabályait,
u) az EESZT útján elektronikus úton működtetendő betegségregiszterek körét, a kapcsolati kód képzésére és
az elektronikus betegségregiszterekre vonatkozó részletes szabályokat,
v) az elektronikus konzílium és digitális képtovábbítás részletes szabályait, valamint a 35/N. § szerinti jelentéstételi
és adatszolgáltatási kötelezettségeket és azok teljesítésének rendjét”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) Az Eüak. 38. § (3) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) az EESZT működtetőjét,
d) az önrendelkezési nyilvántartást vezető szervet,
e) a 35/L. § szerinti kapcsolati kódot kezelő szervet”
(rendeletben jelölje ki.)

14. §		
Az Eüak. a következő 39. §-sal egészül ki:
„39. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CCXXIV. törvénnyel megállapított 16/B. § szerinti adattovábbításokat 2016. július 1-jétől kell teljesíteni.”

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
15. §		
A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) a következő
18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény
(a továbbiakban: Eüak.) szerinti, Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője
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(a továbbiakban: működtető) biztosítja, hogy a beutaló elektronikus úton is kiállítható, valamint az EESZT útján
továbbítható legyen.
(2) A működtető biztosítja, hogy a beutalásra jogosult, valamint a biztosított a beutaló szerinti egészségügyi
szolgáltatás konkrét egészségügyi szolgáltatónál és időpontban történő igénybevételére vonatkozó igényét
az EESZT útján terjessze elő, valamint ennek sikerességéről vagy sikertelenségéről az egészségügyi szolgáltató
az EESZT útján tájékoztassa a beutalásra jogosultat, illetve a biztosítottat.
(3) A működtető az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adatait a működtető
az (1) bekezdés szerinti beutaló visszavonásától, felhasználásától vagy felhasználási idejének lejártától számított
5 év, illetve a (2) bekezdés szerinti foglalások időpontjától számított 5 év elteltével törli.”
16. §		
Az Ebtv. 20/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A várólista adatai – kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon – intézményi várólista esetében
az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapján, központi várólista esetén a kormányrendeletben kijelölt szerv
honlapján megtekinthetőek, ebben a formájukban nyilvánosak. A transzplantációs várólista kivételével az ellátás
igénybevételének várható időpontját is közzé kell tenni. Az egészségbiztosító honlapjáról a kormányrendeletben
kijelölt szerv honlapjának közvetlenül elérhetőnek kell lennie.”
17. §		
Az Ebtv. „Méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások” alcíme a következő 26/A–26/B. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) A Magyarországon, vagy az Európai Bizottság által forgalomba hozatalra engedélyezett, korábban még
nem kérelmezett hatóanyagú vagy indikációjú gyógyszer
a) amellyel kezelendő betegek száma várhatóan évente meghaladja a 15 főt, vagy
b) amelynek napi terápiás költsége meghaladja termelői vagy import beszerzési áron számítva a 15 000 Ft-ot,
méltányosságból a (2)–(7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően támogatható.
(2) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) az (1) bekezdés szerinti gyógyszer
méltányosságból történő támogatására irányuló, a 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kérelem beérkezését
követően kikéri az Országos Gyógyszerterápiás Tanács (a továbbiakban: OGYTT) véleményét. Az OGYTT vizsgálja
az adott gyógyszeres terápiától várható egészségnyereséget, a várható betegek összes számát, az egy főre és
egy terápiás ciklusra jutó kezelés költségét, a rendelkezésre álló támogatási keretet és javaslatot tesz arra, hogy
indokoltnak tartja-e egyedi méltányossági regiszter indítását az adott gyógyszerrel kezelendő betegek számára és
javaslatot tesz az egyedi méltányossági regiszter működtetésének alábbi feltételeire:
a) a betegbeválasztás feltételei,
b) a terápia eredményességének értékeléséhez szükséges betegszám, a regiszter vezetésének időtartama,
c) a diagnózis felállításához, a kezelés végzéséhez, a terápiaeredményesség vizsgálatához szükséges személyi és
tárgyi feltételek,
d) a regiszterben rögzítendő adatok köre, valamint
e) a terápia eredményesség időbeni követésének feltételei.
(3) Ha az OGYTT egyedi méltányossági regiszter indítását tartja indokoltnak, az OEP az OGYTT által tett javaslatok
alapján indítja el az egyedi méltányossági regisztert.
(4) Az (1) bekezdés szerinti korábban még nem kérelmezett hatóanyagú vagy indikációjú gyógyszerre kizárólag
az egyedi méltányossági regiszter felállításáig nyújtható méltányosságból támogatás a 26. § szerint. Ezt követően
az adott gyógyszer kizárólag a meghatározott időtartamra létrehozott egyedi méltányossági regiszterbe
történő bevonással támogatható, oly módon, hogy az egyedi méltányossági regiszterbe vont gyógyszerek
forgalombahozatali engedély jogosultja támogatásvolumen-szerződést köt az OEP-pel.
(5) A (3) bekezdés szerinti esetben az OEP tájékoztatja az adott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének
jogosultját arról, hogy a gyógyszeres terápia tekintetében egyedi méltányossági regisztert indít.
(6) Az OEP értesíti a beteg kezelőorvosát arról, hogy a beteg az egyedi méltányossági regiszterbe felvételre került.
A kezelőorvos a kezelés során, valamint a kezelés lezárultakor az OEP által meghatározott időközönként kiértékelő
jelentést küld az OEP-nek az adott beteg állapotáról, illetve a kezelés eredményességéről.
(7) Az OEP az egyedi méltányossági regiszterbe rögzített adatok alapján a gyógyszeres terápiák eredményességét
értékeli, amely értékelést figyelembe veszi az adott gyógyszer későbbiekben beérkező egyedi méltányossági
vagy támogatási kérelmeinek elbírálása során. Ha az OEP az értékelés alapján az egyedi méltányossági regiszterbe
vont gyógyszer eredményes és hatékony alkalmazhatóságát állapítja meg, úgy az egészségbiztosításért felelős
miniszternek javaslatot tehet a gyógyszer támogatásba való befogadásához szükséges rendeletmódosításra.
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(8) Az OEP a (7) bekezdés szerinti értékelést megküldi az OGYTT-nek és a gyógyszer forgalomba hozatali engedély
jogosultjának.
26/B. § (1) Az OEP – a 26/A. § alapján támogatott gyógyszerek kivételével – minden év január 31-ig felülvizsgálja
a 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján egyedi méltányosságból támogatott gyógyszerek körét, az egyes
gyógyszerekkel kezelt betegek számát, a kifizetett társadalombiztosítási támogatás összegét.
(2) Azon Magyarországon, vagy az Európai Bizottság által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek
vonatkozásában, melyek esetében az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot megelőző naptári évben több, mint
15 beteg méltányossági támogatásban részesült, vagy melyek napi terápiás költsége meghaladja a 15 000 Ft-ot,
az OEP a 26/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kikérheti az OGYTT véleményét egyedi méltányossági
regiszter indításának szükségességét illetően.
(3) Ha az OGYTT egyedi méltányossági regiszter indítását tartja indokoltnak, az OEP az OGYTT által tett javaslatok
alapján indítja el az egyedi méltányossági regisztert. Ebben az esetben az adott gyógyszerre méltányosságból
támogatás a 26/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nyújtható.
(4) Az e § alapján indított egyedi méltányossági regiszterre vonatkozóan alkalmazni kell a 26/A. § (2)–(8) bekezdését.”
18. §

(1) Az Ebtv. 83. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„e) a beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások, a beutalásra jogosult orvosok köre, a beutalási rend, a szolgáltatóválasztás feltételei, a beutaló elektronikus úton történő kiállítása, annak módosítása és visszavonása, az erőforrásfoglalás, a beutalók és erőforrás-foglalások nyilvántartása feltételei, valamint az ezekre vonatkozó eljárási szabályok,”
(meghatározására.)
(2) Az Ebtv. 83. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„e) a központi várólisták körébe tartozó PET/CT várólista
ea) működési rendjére,
eb) alapján végzett ellátások szervezésére, szakmai felügyeletére,
ec) szerinti ellátást igénylő és az azt végző szolgáltatók feladatára,
ed) alapján végzett ellátás-szervezés egységes módszerére,
ee) alapján végzett ellátás-szervezést közvetlenül végző szakmai bizottságok létrehozására, működésére,
feladatkörére és felelősségére,
ef ) alapján igénybe vehető ellátások tekintetében az ellátási igény benyújtására, formai és tartalmi követelményeire,
elbírálására és a várólista nyilvántartás működésének rendjére
vonatkozó szabályokat,”

19. §		
Hatályát veszti az Ebtv.
a)
20/A. § (8) bekezdése,
b)
42/D. § (1) bekezdés b) pontja.

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
20. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 24. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(A beteg jogosult)
„d) a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor a 137. § a) pontja szerinti zárójelentést kapni,
e) a 137. § b) pontjában foglaltak szerint a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot
kapni,”
(2) Az Eütv. 24. § (3) bekezdés a következő f ) ponttal egészül ki:
(A beteg jogosult)
„f ) egészségügyi adatairól – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.”

21. §		
Az Eütv. 110. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A (4a) bekezdés szerinti engedélyezési eljárás ügyintézési határideje két hónap, a szakhatósági eljárás
ügyintézési határideje harminc nap.”
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22. §		
Az Eütv. 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„121. § (1) Minden egészségügyi szolgáltató biztosítja a belső minőségügyi rendszer működését, amelynek célja
a) a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes
tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését is,
b) a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a megszüntetéséhez szükséges
intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése,
c) a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése,
d) a szakmai és működési követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése,
e) a betegek jogainak, igényeinek és véleményének figyelembe vétele, valamint
f ) hatékony és biztonságos munkavégzést támogató környezet biztosítása belső követelményrendszer fejlesztése
során.
(2) A belső minőségügyi rendszer magában foglalja
a) a betegellátási és háttérfolyamatok biztonságos, eredményes és hatékony szabályozását és működtetését,
b) a szükséges erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás biztosítását,
c) az egészségügyi és működési dokumentumok kezelési rendjének kialakítását és működtetését,
d) a felelősségi szintek és hatáskörök meghatározását és gyakorlati alkalmazását,
e) a panaszok szabályozott kezelését,
f ) a betegoktatás és tájékoztatás rendjének kialakítását és alkalmazását,
g) az elégedettségi vizsgálatok kialakítását és alkalmazását,
h) a kommunikációs irányok és módszerek meghatározását és gyakorlati alkalmazását,
i) a szakmai irányelvek alkalmazásának, bevezetésének rendjét és a helyi szakmai ellátást szabályozó
dokumentumok kialakítását és gyakorlati alkalmazását,
j) a betegbiztonsággal összefüggő kockázatok, a nemkívánatos események áttekintését, elemzését, értékelését és
a megelőző intézkedések megfogalmazását,
k) szakmai mutatók meghatározását és alkalmazását,
l) az a)–k) pontban foglaltak rendszeres nyomon követését és értékelését, valamint a szükséges javító intézkedések
megfogalmazását.”
23. §		
Az Eütv. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„137. § Az egészségügyi szolgáltató
a) több résztevékenységből álló, összefüggő ellátási folyamat végén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást
követően az ellátás adatait összefoglaló zárójelentést,
b) miniszteri rendeletben meghatározott járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor, a beteg ellátásával és
gyógykezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat tartalmazó ambuláns ellátási lapot
készít és – a 14. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével – azt a betegnek átadja.”
24. §		
Az Eütv. 141. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állam a (3) bekezdés c) pontja szerinti információs rendszer kialakítása és fejlesztése érdekében
az egészségügyi informatikai rendszerek együttműködését és információáramlását törvény szerinti informatikai
rendszer keretében biztosítja.”
25. §		
Az Eütv. a következő 152/B. §-sal egészül ki:
„152/B. § A járásra, illetve a fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan – azon járásokban, ahol működik
egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával – a járásszékhely város önkormányzata
a területileg érintett települési önkormányzatokkal vagy azok társulásaival egészségtervet [a továbbiakban: járási
(fővárosi kerületi) egészségterv] dolgoz ki, illetve gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, amelynek
során együttműködik a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, az alapellátást és
a szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb érintett ágazatok szereplőivel.”
26. §		
Az Eütv. 171. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 171. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ivarsejtet reprodukciós eljárás végzésére, valamint hímivarsejtet sejtbanki tevékenységen belül ivarsejtbanki
tevékenység végzésére jogosító, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint
a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti működési engedéllyel rendelkező, illetve

26896

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

ivarsejtet ivarsejt kutatására jogosult egészségügyi szolgáltatónak, valamint kutatóhelynek lehet közvetlenül
felajánlani.
(2a) A (2) bekezdés szerinti tevékenységek végzésére nem jogosult természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet adományként felajánlott emberi ivarsejtet, vagy az azt tartalmazó anyagot nem
fogadhatja el, azon tulajdonjogot nem szerezhet.”
27. §		
Az Eütv. 174. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hímivarsejtet sejtbanki tevékenységen belül ivarsejtbanki tevékenység végzésére, illetve ivarsejtet reprodukciós
eljárás végzésére jogosító, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató
ivarsejtet – szakorvosi javaslat alapján, illetve egyéb indokolt kérelemre – átvehet cselekvőképes személytől
későbbi, a letevő saját felhasználása céljából (a továbbiakban: ivarsejtletét). Ivarsejtletétként kizárólag a letevő saját
és személyesen átadott ivarsejtjei vehetők át.”
28. §

(1) Az Eütv. 247. § (2) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„q) a szervekkel, szövetekkel és sejtekkel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) Az Eütv. 247. § (2) bekezdés v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„v) az orvosi bélyegzők adattartalmára, kérelmezésére, kiállítására, cseréjére, pótlására, visszavonására és
használatára, valamint – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – az ezzel kapcsolatos igazgatási
szolgáltatási díjakra vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„l) a 137. § b) pontja szerinti azon járóbeteg-szakellátási tevékenységeket, amelyek befejezésekor ambuláns ellátási
lapot kell kiállítani, valamint az ambuláns ellátási lap tartalmával kapcsolatos szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
(4) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„o) az egészségfejlesztési irodák jogállására, feladat- és hatáskörére vonatkozó szabályokat, valamint a járási
(fővárosi kerületi) egészségterv tartalmi követelményeit”
(rendeletben állapítsa meg.)

29. §		
Az Eütv.
a)
50. § (2) bekezdés b) pontjában az „a különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek” szövegrész
helyébe az „az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek
és bébiételek, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek és testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes
napi étrendet helyettesítő élelmiszerek” szöveg,
b)
173. § (2) bekezdésében az „eljárások során se haladja meg” szövegrész helyébe az „eljárások során ne haladja
meg” szöveg,
c)
247. § (5) bekezdés c) pont ci) alpontjában az „a különleges táplálkozási célú élelmiszerek” szövegrész
helyébe az „az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek
és bébiételek, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek és testtömeg-szabályozás céljára szolgáló,
teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek” szöveg, valamint az „a különleges táplálkozási célú élelmiszer”
szövegrész helyébe az „az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú
élelmiszerek és bébiételek, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek és testtömeg-szabályozás céljára
szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek” szöveg
lép.
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5. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása
30. §

(1) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„e) zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz,
amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy egy oldalának egészét vagy tetejének
legfeljebb 1/2-ét kitevő nyílásokkal, nyílászárókkal, vagy mesterséges szellőztető berendezés útján biztosított,”
(2) Az Nvt. 1. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„i) szállásszolgáltatást nyújtó intézmény: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 22. pontja szerinti
szálláshely, valamint a munkásszállók, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 57. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bentlakásos intézmény, és az f ) pontjában meghatározott
egyéb speciális szociális intézmény.”
(3) Az Nvt. 1. §-a a következő j)–r) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„j) egészségvédő figyelmeztetés: az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak
szerint a termék emberi egészségre gyakorolt káros hatására vagy a termék fogyasztásának nemkívánatos
következményeire való figyelmeztetés;
k) általános figyelmeztetés: a dohányzásra szánt dohánytermékek csomagolási egységén és gyűjtőcsomagján
szereplő „A dohányzás halált okoz – szokjon le most!” mondat;
l) tájékoztatás: dohányzásra szánt dohánytermékek csomagolási egységén és gyűjtőcsomagján szereplő
„A dohányfüst több mint 70 rákkeltő anyagot tartalmaz.” mondat;
m) csomagolási egység: a forgalomba hozott dohánytermék vagy kapcsolódó termék legkisebb egyedi csomagolása;
n) dohányzási célú gyógynövénytermék: növény-, gyógynövény- vagy gyümölcsalapú termék, amely nem tartalmaz
dohányt és égési folyamat során fogyasztható;
o) határokon átnyúló távértékesítés: fogyasztók részére történő távértékesítés, amelynek során a fogyasztó a termék
kiskereskedelmi egységből való megrendelésének időpontjában egy olyan tagállamban tartózkodik, amely nem
a kiskereskedelmi egység letelepedése szerinti tagállam vagy harmadik ország; egy kiskereskedelmi egység akkor
tekinthető egy adott tagállamban letelepedett kiskereskedelmi egységnek:
oa) természetes személy esetében: ha a természetes személy vállalkozásának telephelye az adott tagállamban
található;
ob) más esetben: ha a kiskereskedelmi egység létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyintézésének helye
vagy telephelye – beleértve a fióktelepet, az ügynökséget vagy bármely más létesítményt – az adott tagállamban
található;
p) elektronikus cigaretta: olyan egyszer használatos, vagy utántöltő flakonnal és tartállyal vagy egyszer használatos
patronokkal utántölthető elektronikus termék, amely szopókán keresztül nikotintartalmú pára fogyasztását teszi
lehetővé, vagy annak bármely alkatrésze, beleértve a patronokat, a tartályokat és a patron vagy tartály nélküli
készüléket is;
q) utántöltő flakon: az elektronikus cigaretta utántöltésére szolgáló, nikotintartalmú folyadékot tartalmazó tartály;
r) dohányzást imitáló elektronikus eszköz: olyan egyszer használatos elektronikus termék, amely szopókán keresztül
nikotinmentes pára fogyasztását teszi lehetővé.”

31. §

(1) Az Nvt. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni,
elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni
a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
b) közösségi közlekedési eszközön,
c) munkahelyen,
d) közterületnek minősülő
da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő
terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres
távolságon belül,
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db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti pálya tartozékainak
személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített,
illetve erre kijelölt megállóban, várakozóhelyen, illetve helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely
esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás
alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy
várakozóhelyet kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos,
e) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f ) pontja szerinti egészségügyi
szolgáltató közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított 10 méteren belül.”
(2) Az Nvt. 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az Eütv. 3. § f ) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál nyílt légtérben csak az egészségügyi szolgáltató
területén belül, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően
elkülönülő, az útvonaltól legalább 10 méter távolságon kívül lehet dohányzóhelyet kialakítani.”
(3) Az Nvt. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A dohányzási korlátozással és az elektronikus cigaretta, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszköz
használatának korlátozásával érintett, valamint a dohányzásra, elektronikus cigaretta és dohányzást imitáló
elektronikus cigaretta használatára kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más
egyértelmű jelzés alkalmazásával – tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve
piktogrammal – szembetűnő módon meg kell jelölni.”
32. §		
Az Nvt. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Olyan többcélú intézmény esetében, amelyben vagy amelynek területén egészségügyi szolgáltatást is
nyújtanak, az (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy dohányzóhely nyílt légtérben is csak úgy
jelölhető ki, ha az az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától legalább
10 méterre elkülönül. Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően ezekben az intézményekben dohányzóhely
a közforgalom számára nyitva álló bejárattól számított 10 méteres távolságon belül nem jelölhető ki.”
33. §		
Az Nvt. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Dohánytermék-kiskereskedelmére, valamint elektronikus cigarettára, utántöltő flakon és dohányzást
imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelmére irányuló tevékenység nem végezhető köznevelési intézményben,
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, valamint
egészségügyi intézményben.
(2) Dohánytermék, valamint elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz
árumintaként nem forgalmazható.
(3) Dohánytermék, valamint elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz
árusítása automatából nem megengedett.
(4) E § alkalmazásában dohánytermék-kiskereskedelem alatt a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és
a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényben ekként meghatározott fogalmat kell érteni.”
34. §

(1) Az Nvt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2–4/A. §-ban, a 7/H. §-ban, a 9. §-ban foglalt, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
38. §-a szerinti rendelkezések betartását az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi, és azok megsértése esetén
– a jogsértő természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli szervezettel szemben – egészségvédelmi
bírságot szab ki. Az egészségügyi államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától a 4. § (9) bekezdésében
meghatározott személlyel szemben, ha a rendelkezésre jogosult a dohányzásra vagy az elektronikus cigaretta
és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára vonatkozó korlátozást megsértővel szemben a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett.”
(2) Az Nvt. 7. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egészségvédelmi bírság összege)
„b) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, valamint
a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén,
továbbá a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, valamint
közterületeken nem, vagy nem megfelelő felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazása esetén, illetve annak nem
szembetűnő módon történő megjelölése esetén
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ba) legalább 100 000 Ft, legfeljebb 250 000 Ft az ezen kötelezettségek betartásáért felelős személy tekintetében,
illetve
bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság
tekintetében.”
35. §		
Az Nvt. a 7/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Az elektronikus cigarettára vonatkozó szabályok
7/C. § A gyógyszerekre és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozás sérelme nélkül, elektronikus
cigaretta akkor hozható forgalomba és akkor forgalmazható, ha megfelel az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.
7/D. § (1) Elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok gyártói és importőrei a forgalomba hozatal előtt hat
hónappal bejelentést tesznek az egészségügyi államigazgatási szervnek minden olyan termékről, amelyet
forgalomba kívánnak hozni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést elektronikusan, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az elektronikus cigarettát vagy az utántöltő flakont érintő minden
olyan változást be kell jelenteni, amely a termék e törvény vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott műszaki jellemzőit érinti.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentés esetén a bejelentésre kötelezettnek igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetnie az egészségügyi államigazgatási szerv részére.
7/E. § (1) Az információs társadalmi szolgáltatás keretében, a sajtóban és más nyomtatott kiadványokban
tilos minden olyan, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) szerinti kereskedelmi közlemény, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett
hatása az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok népszerűsítése. Ez a tilalom nem vonatkozik azokra
a kiadványokra, amelyek kizárólag az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok kereskedelmének szakmai
képviselői részére szólnak, továbbá a harmadik országokban nyomtatott és publikált kiadványokra, ha azok nem
az uniós piacra készülnek.
(2) Tilos minden olyan, a rádióban elhangzó, az Mttv. szerinti kereskedelmi közlemény, amelynek célja, illetve
közvetlen vagy közvetett hatása az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok népszerűsítése.
(3) Tilos a rádiós médiaszolgáltatásokhoz nyújtott, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.) szerinti szponzorálás, amelynek célja, illetve
közvetlen vagy közvetett hatása az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok népszerűsítése.
(4) Tilos a rendezvényekhez és tevékenységekhez, valamint az egyes személyek részére nyújtott a Reklám tv. szerinti
szponzorálás, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása az elektronikus cigaretták és az utántöltő
flakonok népszerűsítése, ha a rendezvény vagy a tevékenység több tagállamot érint, több tagállamban zajlik vagy
határokon átnyúló hatással bír.
(5) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok tekintetében tilos az Mttv. hatálya alá tartozó audiovizuális
kereskedelmi közlemény közzététele.
(6) Tilos az elektronikus cigaretta vagy az utántöltő flakon márkanevével megegyező vagy márkanevére utaló egyéb
termékek reklámozása, amelyek közvetett vagy közvetlen hatással lehetnek ezek forgalmazására.
(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a Reklám
tv.-ben meghatározott szabályok szerint.
7/F. § Az elektronikus cigaretta és az utántöltő flakon távértékesítése tilos.
7/G. § (1) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv tudomást szerez róla vagy megbizonyosodik arról, hogy egy
adott elektronikus cigaretta vagy utántöltő flakon, vagy egy adott típusú elektronikus cigaretta vagy utántöltő
flakon nem felel meg a forgalomba hozatalra vonatkozó, kormányrendeletben meghatározott feltételeknek és így
súlyosan veszélyeztetheti az emberi egészséget, az eset súlyosságától függően az alábbi intézkedést hozhatja:
a) felfüggeszti az érintett termék forgalmazását és határidő tűzésével felszólítja a gyártót vagy az importálót
a termék biztonságosságát alátámasztó adatok benyújtására,
b) ha az a) pont szerinti adatszolgáltatástól nem várható a termék biztonságos voltának bizonyítása, vagy az a) pont
alapján szabott határidő eredménytelenül telik el, a termék forgalmazását megtiltja.
(2) Ha az elektronikus cigaretta és utántöltő flakon gyártó és importáló az e törvény vagy e törvény felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott bejelentési, adatszolgáltatási vagy tájékoztatásadási
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az elektronikus cigarettát és utántöltő flakont e törvény rendelkezései
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megsértésével hozza forgalomba, az egészségügyi államigazgatási szerv a jogsértés súlyára, a jogsértő állapot
időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására tekintettel legfeljebb 50 millió forint értékű bírságot
szabhat ki.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján meghozott intézkedésről az egészségügyi államigazgatási szerv tájékoztatja
az Európai Bizottságot.
7/H. § A 2–4/A. § rendelkezéseit az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára is
alkalmazni kell.”
36. §

(1) Az Nvt. 8. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel
egyetértésben az elektronikus cigaretta és az utántöltő flakon forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos
változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével,
nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben határozza meg.”
(2) Az Nvt. 8. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a kombinált figyelmeztetéseket, egészségvédő figyelmeztetéseket, valamint azok alkalmazásának részletes
szabályait, a dohánytermékek fogyasztói csomagolási egységeire és az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon
és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz csomagolási egységeire vonatkozó részletes szabályokat, a dohányzási
korlátozásra, valamint a dohányzóhelyek és elektronikus cigaretta, valamint dohányzást imitáló elektronikus eszköz
használatának kijelölésére vonatkozó feliratok és jelzések tartalmát, formáját, továbbá a dohánytermékek, valamint
az elektronikus cigaretta,utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz előállításának, forgalmazásának
és ellenőrzésének a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény
szabályozási körébe nem tartozó egyéb feltételeit,”

37. §		
Az Nvt. 10. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 2016. november 20-a előtt gyártott elektronikus cigaretták, valamint utántöltő flakonok 2017. május 20-áig
hozhatók forgalomba.
(3) A 2016. május 19-én már forgalomban lévő elektronikus cigaretta esetében az egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvénnyel megállapított 7/D. §
(1) bekezdése szerinti bejelentést 2016. december 20-áig kell megtenni.”
38. §		
Az Nvt.
a)
2. § (4) bekezdés a) pontjában és 4. § (9) bekezdésében a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési”
szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében a „dohányzásra” szövegrész helyébe a „dohányzásra, elektronikus cigaretta, valamint
dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára” szöveg,
c)
7. § (13) bekezdésében a „közoktatási” szövegrészek helyébe a „köznevelési” szöveg,
d)
8. § (2) bekezdésében a „dohánytermékek” szövegrész helyébe a „dohánytermékek, valamint az elektronikus
cigaretták és utántöltő flakonok” szöveg,
e)
8. § (4) bekezdésében a „dohányzásra,” szövegrész helyébe a „dohányzásra, elektronikus cigaretta
használatára” szöveg
lép.
39. §		
Hatályát veszti az Nvt. 2. § (4) bekezdés c) pontja.

6. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
módosítása
40. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)
16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 11/A. § alkalmazásában a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá
tartozók esetében, ahol e törvény
a) „a Kjt. szerinti besorolási illetményt” vagy „alapbért (illetményt)” említ, ott a 11/A. § (4) és (5) bekezdése
alkalmazásában „a távolléti díjba tartozó illetményelemek együttes összegét”, a 11/A. § (6) és (6a) bekezdése
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alkalmazásában „a távolléti díjba tartozó illetményelemek egészségügyi dolgozók kiegészítő illetménye nélkül
számított együttes összegét”, valamint
b) ahol „egyösszegű illetmény- vagy bérnövelést” említ, ott „egészségügyi dolgozók kiegészítő illetményét”
kell érteni.”
41. §		
Az Eütev. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § A Hjt. hatálya alá tartozók esetében, ahol a 29/A–30. § „illetmény- vagy bérnövelést” említ, ott „egészségügyi
dolgozók kiegészítő illetményét” kell érteni.”
42. §		
Az Eütev. a következő 33. §-sal egészül ki:
„33. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CCXXIV. törvénnyel megállapított 11/B. § (3) bekezdésében foglaltakat a 2015. július 1-jét követően a 11/B. §
(1) bekezdése szerinti, a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által létesített
közalkalmazotti jogviszonyok esetében is alkalmazni kell.”
43. §		
Az Eütev. 11/B. § (3) bekezdésében az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
vagy a Kjt.” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg lép.
44. §		
Hatályát veszti az Eütev. 29. § (16) bekezdése.

7. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
45. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv a díszítő mák és kannabisz exportját, importját, transzferét végző,
a tisztítatlan mákszalmamaradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint
ipari mákszalmát, kifejtetlen máktokot és kannabiszt továbbhasznosítás céljából tároló, továbbá új pszichoaktív
anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, új pszichoaktív anyag transzferét és forgalmazását végző
gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet.”
46. §

(1) A Gytv. 25/C. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás keretében vizsgálati készítményt, vagy forgalomba hozatali engedéllyel
nem rendelkező gyógyszert (a továbbiakban e § tekintetében együttesen: gyógyszer) különös méltánylást érdemlő
betegellátási érdekből a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélye alapján akkor lehet alkalmazni, ha]
„e) az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás nem valósít meg a Gyftv. alapján tiltott kereskedelmi gyakorlatot.”
(2) A Gytv. 25/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv döntésének kialakítása során vizsgálja az (1) bekezdés a)–d) pontja
szerinti feltételek fennállását és mérlegeli az (1) bekezdés e) pontjában foglaltak megvalósulását.”

47. §		
A Gytv. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
48. §		
A Gytv.
a)
4/A. § (2) bekezdésében a „nem az EGT-ből történő importjára” szövegrész helyébe a „beszerzésére” szöveg,
az „az importáló” szövegrész helyébe az „a beszerző” szöveg, valamint az „importált” szövegrész helyébe
a „beszerzett” szöveg,
b)
15/A. § (1) bekezdésében a „személy” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezet vezetője” szöveg,
c)
25. § (2) bekezdésében a „tekintetében a szakmai kollégium” szövegrész helyébe a „tekintetében szükség
szerint a szakmai kollégium” szöveg
lép.
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8. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
49. §

(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. § 16. és 17. pontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„16. közforgalmú gyógyszertár: teljes körű közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egészségügyi intézmény;
17. fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos telephelyű, vagy mozgó
egységként működtetett, közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egészségügyi intézmény;”
(2) A Gyftv. 3. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„21. közvetlen lakossági gyógyszerellátás: azon egészségügyi szolgáltatási tevékenységek összessége, amelyek
során a gyógyszertár gyógyszerkészítési tevékenységet végez, a gyógyszert beszerzi, készletezi, kiszolgáltatja és
az alkalmazásával összefüggő szakmai információt közvetlenül vagy házhoz szállítás útján közvetetten, a lakosság
részére biztosítja, továbbá az interneten igényelt gyógyszerek kiszolgáltatása;”
(3) A Gyftv. 3. §-a a következő 43–45. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„43. szolgálati rend: az az időtartam, amely alatt a gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátást végez, ideértve
a nyitvatartási, ügyeleti és készenléti időt;
44. gyógyszertári ügyelet: a gyógyszertár által gyógyszerész jelenléte mellett a gyógyszertár nyitvatartási idején túl
– ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot is – nyújtott közvetlen lakossági gyógyszerellátás;
45. gyógyszertári készenlét: a gyógyszertár nyitvatartási idején túl – ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti
napot is – nyújtott közvetlen lakossági gyógyszerellátás biztosítása olyan módon, hogy a készenlétet teljesítő
gyógyszerész az ellátást telefonhívást követően 30 perces várakozási időn belül kezdi meg.”

50. §		
A Gyftv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ismertetés keretében a gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására
jogosultnak ajándék, anyagi előny vagy más természetbeni juttatás nem adható, nem ajánlható fel és nem ígérhető,
kivéve, ha a felsoroltak csekély értékűek és összefüggenek a gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosult
által folytatott egészségügyi tevékenységgel, továbbá éves szinten összértékük nem haladja meg a mindenkori
minimálbér havi összegének 60%-át. Ismertetés keretében pénzbeli juttatás vagy előny nem adható, nem ajánlható
fel és nem ígérhető.”
51. §		
A Gyftv. 21. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Társadalombiztosítási támogatással csak olyan gyógyászati segédeszköz forgalmazható, amelyet a forgalmazó
az eszköznek a 33. § (6) és (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban megnevezett forgalomba hozójától, vagy
olyan – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 3. § 10. pontja szerinti – gazdasági szereplőtől szerzett
be, amely az áru átvételére szolgáló bizonylattal igazolja, hogy az eszköz a 33. § (6) és (7) bekezdése szerinti
nyilvántartásban megnevezett forgalomba hozótól származik.
(9b) Ha a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója azonos a forgalmazójával, a (9a) bekezdést nem kell
alkalmazni.”
52. §

(1) A Gyftv. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A egészségbiztosítási szerv a költségvetési keretek betarthatósága érdekében, a már támogatott, illetve
az újonnan befogadott gyógyszerekre, azok egyes támogatási kategóriáira, indikációira, valamint a méltányosságból
támogatott gyógyszerekre az (5) bekezdés szerinti támogatásvolumen-szerződést köthet.”
(2) A Gyftv. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A készítmény – a (3c) bekezdésben foglalt eltéréssel – kizárólag támogatásvolumen-szerződés keretében
támogatható:
a) ha a készítmény még nem támogatott hatóanyagot tartalmaz,
b) ha a kérelmező még nem támogatott indikációra kéri a befogadását indikációhoz kötött kiemelt, vagy
indikációhoz kötött külön jogszabályban meghatározott legmagasabb százalékos mértékű emelt támogatási
kategóriába.”
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(3) A Gyftv. 26. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Eredményességalapú támogatásvolumen-szerződés keretében a következő gyógyszerek támogathatók:
a) az újonnan támogatásba kerülő gyógyszerek, amelyeknél eredményességalapú paraméter állapítható meg és
teljesítik az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott betegszámra és napi terápiás költségre
vonatkozó paramétereket,
b) a ritka betegségek kezelésére használt gyógyszerek,
c) a méltányosságból támogatott gyógyszerek,
d) a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek, és
e) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott kórképek kezelésére használt, az ott
meghatározott betegszámot és napi terápiás költség értéket elérő gyógyszerek.”
(4) A Gyftv. 26. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Ha a készítmény még nem támogatott hatóanyagot tartalmaz, de a befogadáskor a terápiás fix csoport képzés
feltételei fennállnak, az egészségbiztosítási szerv támogatásvolumen-szerződést köthet.”
53. §		
A Gyftv. 33. § (7) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A (6) bekezdés szerinti nyilvántartás közhitelesen tartalmazza a támogatott gyógyászati segédeszközök]
„h) vonatkozásában a támogatásvolumen-szerződés meglétének tényét.”
54. §		
A Gyftv. 34. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (2) és (4) bekezdés alapján megnyitott új funkcionális csoportba gyógyászati segédeszköz kizárólag akkor
fogadható be, ha az eszköz támogatása támogatásvolumen-szerződés keretében történik.”
55. §		
A Gyftv. 53. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati rendjét a létesítés feltételeire is tekintettel a gyógyszertár
működtetője és a személyi joggal rendelkező gyógyszertárvezető javaslata alapján az egészségügyi államigazgatási
szerv a gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. Az egészségügyi államigazgatási szerv a nyitvatartási
idő megállapítása során figyelembe veszi az adott településen vagy településrészen működő egészségügyi
szolgáltatók szolgálati rendjét is. Készenlét és ügyelet teljesítésére valamennyi működési engedéllyel rendelkező
közforgalmú gyógyszertár és közvetlen lakossági gyógyszerellátást is biztosító intézeti gyógyszertár kötelezhető.
A gyógyszertári ügyelet és gyógyszertári készenlét megállapítása során az egészségügyi államigazgatási szerv
figyelembe veszi adott településen vagy településrészen működő egészségügyi szolgáltatók elérhetőségét,
az orvosi ügyelet helyét és idejét, az ellátandó lakosságszámot, továbbá a gyógyszertár közfinanszírozott
gyógyszerek forgalmazásából származó árréstömegét. A folyamatos lakossági gyógyszerellátás érdekében
a gyógyszertár ügyeleti, készenléti idejének megállapítására irányuló eljárás hivatalból is indulhat. Az egészségügyi
államigazgatási szerv gyógyszertári ügyelet és készenlét megállapításáról rendelkező határozata fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajtható.”
56. §		
A Gyftv. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Gyógyszertárat működtető gazdasági társaság a gyógyszertár szakmai vezetését, irányítását, valamint
a gyógyszertárban szakellátási feladatokat ellátó személyeket gyógyszerellátással kapcsolatos szakmai kérdésekben,
így a gyógyszerek kiadása, eltartása, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra
vonatkozó tevékenység tekintetében nem utasíthatja. A gyógyszertárat működtető gazdasági társaság legfőbb
szerve (tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés) kizárólag a gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi
jogos gyógyszerész igenlő szavazatával hozhat döntést a gyógyszertár szakmai vezetésével, irányításával és
a közfinanszírozással kapcsolatos szakmai kérdésekben, így a szolgálati rend és a gyógyszertári termékkör
kialakítására, a gyógyszerek beszerzésére, készletezésére, eltartására, kiadására, a gyógyszerekkel kapcsolatos
betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenységre, a gyógyszertárban szakellátási
feladatokat ellátó személyek foglalkoztatására, valamint a közfinanszírozási szerződések megkötésére és
módosítására vonatkozóan. Az ezzel ellentétes intézkedés, megállapodás semmis.”
57. §		
A Gyftv. a következő 87/J. §-sal egészül ki:
„87/J. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CCXXIV. törvénnyel megállapított 21. § (9a) és (9b) bekezdését nem kell alkalmazni a 2016. április 1-jét megelőzően
beszerzett gyógyászati segédeszközökre.”
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58. §		
A Gyftv.
a)
14. § (10) bekezdésében a „10 nappal” szövegrész helyébe a „15 nappal” szöveg,
b)
14. § (13) bekezdésében a „30 nappal” szövegrész helyébe a „15 nappal” szöveg
lép.

9. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosítása
59. §		
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 23. §-a a következő k)–m) ponttal egészül ki:
(A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)
„k) az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője az Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján történt
adatkezelések jogszerűségének ellenőrzése, az érintett tájékoztatása, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/F. §-a, 35/J. és
35/K. §-a, valamint 35/M. §-a szerinti szolgáltatások működtetése céljából,
l) az Eüak. 35/H. §-a szerinti elektronikus önrendelkezési nyilvántartást vezető szerv az érintettek önrendelkezési
nyilatkozatainak érvényesítése és nyilvántartása céljából,
m) az Eüak. 35/L. §-a szerinti elektronikus betegségregiszterek kapcsolati kódjának képzése és nyilvántartása
céljából.”
60. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[A 42. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból]
„l) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 35/A. §-ában meghatározott Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője az a) pontban
foglaltak közül a születési név, születési hely, születési éve, hónapja, napja, valamint a g) pont”
(szerinti adatok igénylésére jogosultak.)
61. §		
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „egészségügyi
kártevőirtó tevékenység” szövegrész helyébe az „egészségügyi kártevőirtó szerekkel, valamint gázosítószerekkel
végzett tevékenység” szöveg, valamint az „egészségügyi kártevőirtó tevékenységet” szövegrész helyébe
az „egészségügyi kártevőirtó szerekkel, valamint gázosítószerekkel tevékenységet” szöveg lép.
62. §		
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 14. §
a)
(2) bekezdésében a „2015-ben” szövegrész helyébe a „2017-ben” szöveg,
b)
(5) bekezdésében a „2015. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2017. december 31-éig” szöveg
lép.
63. §		
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Dohánytermékek, elektronikus cigaretták és dohányzást imitáló elektronikus eszközök kiskereskedelme
Magyarországon kizárólag e törvény rendelkezéseinek betartásával folytatható.”
64. §		
Az Fdvtv. 3. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„8. dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült olyan önálló
üzlethelyiség, amelynek külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve, és
amelyben kizárólag
a) dohánytermék,
b) dohányterméket kiegészítő termék,
c) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések I. fejezet 1. és 4. címében
szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék,
d) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital,
e) a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott energiaital,
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f ) kávé [csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is fogyasztható kávéital,
ideértve a helyben fogyasztásához szükséges kiegészítő termékeket – különösen cukor, tejpor – is],
g) ásványvíz és üdítőital,
h) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. melléklete (a továbbiakban: kombinált nómenklatúra) szerinti 2105 00 vámtarifa szám alá tartozó (fagylalt
és más ehető jégkrém) termék,
i) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,
j) rágógumi, valamint a mentolos cukorka és lapocska,
k) tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye),
l) a dohányboltban forgalmazható termékek fogyasztók általi átvételére, szállítására szolgáló csomagolóeszköz,
hordtasak vagy hordtáska,
m) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvényben meghatározott elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus
eszköz,
n) jogszabály által meghatározott más termék
forgalmazható, továbbá,
o) az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének feltöltésére irányuló szolgáltatás
nyújtható;”
65. §		
Az Fdvtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e törvény kivételt nem tesz, dohánytermék-kiskereskedelem, és a 3. § 8. pont m) alpontja szerinti termékek
kiskereskedelme kizárólag dohányboltban folytatható.”
66. §

(1) Nem lép hatályba az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
LXXVII. törvény 6. §-a, 9.§-a, 45. § (4) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 61. §-a és 73. §-a.
(2) Nem lép hatályba az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 26. és 27. §-a.

10. Záró rendelkezések
67. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 3–5. §, a 7–17. §, a 20–29. §, a 30. § (1)–(2) bekezdése, a 31. § (2) bekezdése, a 32. §, a 38. § a) és c) pontja,
a 39–46. §, a 48–50. §, az 52. §, az 54–56. §, valamint az 58–61. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 2. §, a 34. § (2) bekezdése, a 47. §, az 53. § és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép
hatályba.
(4) Az 51. § és az 57. § 2016. április 1-jén lép hatályba.
(5) A 30. § (3) bekezdése, a 31. § (1) és (3) bekezdése, a 33. §, a 34. § (1) bekezdése, a 35–37. §, a 38. § b), d) és e) pontja,
a 63–65. §, valamint a 68. § 2016. május 20-án lép hatályba.
(6) A 6. § 2016. december 1-jén lép hatályba.
(7) A 18. és 19. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

68. §		
A 30. § (3) bekezdése, a 31. § (1) és (3) bekezdése, a 33. §, a 34. § (1) bekezdése, a 35–37. §, és a 38. § b), d) és
e) pontja a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2015. évi CCXXIV. törvényhez
„1. számú melléklet a 2005. évi XCV. törvényhez
Összeg
I.
I.A.
I.A.1.
I.A.1.1.

Nem hasonszenvi (allopátiás) készítmények
Minden allopátiás készítmény kivéve az allergéneket
Új forgalombahozatali engedély
Nemzeti eljárásban

I.A.1.1.a.

Originális, vagy originális családbővítés

I.A.1.1.b.

Generikus, vagy generikus családbővítése

675 000

I.A.1.1.c.

Egyéb, vagy egyéb családbővítés

675 000

I.A.1.2.

1 350 000

Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban

I.A.1.2.a.

Originális, vagy originális családbővítés

I.A.1.2.a.1.

RMS

3 150 000

I.A.1.2.a.2.

CMS

2 250 000

I.A.1.2.b.

Generikus, vagy generikus családbővítése

I.A.1.2.b.1.

RMS

1 575 000

I.A.1.2.b.2.

CMS

1 175 000

I.A.1.2.c.

Egyéb, vagy egyéb családbővítés

I.A.1.2.c.1.

RMS

1 575 000

I.A.1.2.c.2.

CMS

1 175 000

I.A.2.
I.A.2.1.

Forgalombahozatali engedély módosítása
Nemzeti
Type IA-IB

234 000

I.A.2.1.b.

Type II

351 000

I.A.2.2.
I.A.2.2.a.

Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban
Type IA-IB

I.A.2.2.a.1.

RMS

325 000

I.A.2.2.a.2.

CMS

234 000

I.A.2.2.b.1.

RMS

455 000

I.A.2.2.b.2.

CMS

351 000

I.A.2.2.b.

Type II
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I.A.2.1.a.

Az alkalmazási előírást nem érintő, kizárólag a címke és betegtájékoztató szövegére
vonatkozó módosítások [2005. évi XCV. törvény, 10. § (2) bek.]

I.A.2.3.a.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és
betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3. §
(4) bekezdésnek megfelelő beadványok

I.A.2.3.b.

Egyéb beadványok

26 000
130 000

26 000

I.A.2.4.

A forgalombahozatali engedély jogosultság átruházása (jogutódlás)

234 000

I.A.2.5.

A magyar forgalombahozatali engedélyben olyan kiszerelési egységek hozzáadása /
törlése, melyek kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban engedélyezésre kerültek

130 000

I.A.2.6.

Globál számozásra történő változtatás

130 000

A készítmény osztályozási besorolásának változása

351 000

I.A.2.7.
I.A.3.

Forgalombahozatali engedély megújítása

I.A.3.1.

Nemzeti

I.A.3.1.a.

Originális

675 000

I.A.3.1.b.

Generikus

325 000

I.A.3.1.c.

Egyéb

325 000

I.A.3.2.

Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban

I.A.3.2.a.

Originális

I.A.3.2.a.1.

RMS

1 575 000

CMS

1 125 000

RMS

775 000

CMS

550 000

I.A.3.2.c.1.

RMS

775 000

I.A.3.2.c.2.

CMS

550 000

I.A.3.2.a.2.
I.A.3.2.b.

Generikus

I.A.3.2.b.1.
I.A.3.2.b.2.
I.A.3.2.c.

Egyéb

I.A.4.

Forgalombahozatali engedély visszavonása

I.A.5.

Forgalombahozatali engedély éves fenntartása

I.B
I.B.1.
I.B.1.1.
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I.A.2.3.

67 500
270 000

Allergének
Új forgalombahozatali engedély
Nemzeti
Kiindulási csoportonként (egy komponens)

I.B.1.1.b.

Kevert allergének (több komponens)

45 000
315 000
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I.B.1.1.a.

I.B.1.2.

Egyéb

315 000

Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban

I.B.1.2.a.

Kiindulási csoportonként (egy komponens)

I.B.1.2.a.1.

RMS

245 000

I.B.1.2.a.2.

CMS

90 000

I.B.1.2.b.

Kevert allergének (több komponens)

I.B.1.2.b.1.

RMS

1 215 000

I.B.1.2.b.2.

CMS

565 000

I.B.1.2.c.1.

RMS

1 215 000

I.B.1.2.c.2.

CMS

565 000

I.B.1.2.c.

I.B.2.
I.B.2.1.
I.B.2.1.a.

Egyéb

Forgalombahozatali engedély módosítása
Nemzeti
Type IA-IB

I.B.2.1.a.1.

Kiindulási csoportonként (egy komponens)

11 700

I.B.2.1.a.2.

Kevert allergének (több komponens)

58 500

I.B.2.1.a.3.

Egyéb

58 500

I.B.2.1.b.

Type II

I.B.2.1.b.1.

Kiindulási csoportonként (egy komponens)

I.B.2.1.b.2.

Kevert allergének (több komponens)

130 000

I.B.2.1.b.3.

Egyéb

130 000

I.B.2.2.
I.B.2.2.a.

26 000

Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban
Type IA-IB
RMS

I.B.2.2.a.1.1.

Kiindulási csoportonként (egy komponens)

11 700

I.B.2.2.a.1.2.

Kevert allergének (több komponens)

58 500

I.B.2.2.a.1.3.

Egyéb

58 500

I.B.2.2.a.2.1.

Kiindulási csoportonként (egy komponens)

11 700

I.B.2.2.a.2.2.

Kevert allergének (több komponens)

58 500

I.B.2.2.a.2.3.

Egyéb

58 500

I.B.2.2.a.2.

CMS

Type II
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I.B.2.2.a.1.

I.B.2.2.b.
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I.B.1.1.c.

RMS

I.B.2.2.b.1.1.

Kiindulási csoportonként (egy komponens)

I.B.2.2.b.1.2.

Kevert allergének (több komponens)

260 000

I.B.2.2.b.1.3.

Egyéb

260 000

I.B.2.2.b.2.

39 000

CMS

I.B.2.2.b.2.1.

Kiindulási csoportonként (egy komponens)

I.B.2.2.b.2.2.

Kevert allergének (több komponens)

130 000

I.B.2.2.b.2.3.

Egyéb

130 000

Az alkalmazási előírást nem érintő, kizárólag a címke és betegtájékoztató szövegére
vonatkozó módosítások [2005. évi XCV. törvény, 10. § (2) bek.]

26 000

I.B.2.3.
I.B.2.3.a.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és
betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3. §
(4) bekezdésnek megfelelő beadványok

I.B.2.3.b.

Egyéb beadványok

26 000

130 000

26 000

I.B.2.4.

A forgalombahozatali engedély jogosultság átruházása (jogutódlás)

234 000

I.B.2.5.

A magyar forgalombahozatali engedélyben olyan kiszerelési egységek hozzáadása /
törlése, melyek kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban engedélyezésre kerültek

130 000

I.B.2.6.

Globál számozásra történő változtatás

130 000

I.B.2.7.

A készítmény osztályozási besorolásának változása

351 000

I.B.3.
I.B.3.1.

Forgalombahozatali engedély megújítása
Nemzeti

I.B.3.1.a.

Kiindulási csoportonként (egy komponens)

I.B.3.1.b.

Kevert allergének (több komponens)

180 000

I.B.3.1.c.

Egyéb

180 000

I.B.3.2.
I.B.3.2.a.

45 000

Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban
RMS

I.B.3.2.a.1.

Kiindulási csoportonként (egy komponens)

145 000

I.B.3.2.a.2.

Kevert allergének (több komponens)

765 000

I.B.3.2.a.3.

Egyéb

765 000

I.B.3.2.b.
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I.B.2.2.b.1.

CMS
Kiindulási csoportonként (egy komponens)

90 000

I.B.3.2.b.2.

Kevert allergének (több komponens)

615 000

I.B.3.2.b.3.

Egyéb

615 000
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I.B.3.2.b.1.

Forgalombahozatali engedély visszavonása

I.B.5.

Forgalombahozatali engedély éves fenntartása

9 000

I.B.5.1.

Kiindulási csoportonként (egy komponens)

I.B.5.2.

Kevert allergének (több komponens)

135 000

I.B.5.3.

Egyéb

135 000

II.
II.A.

90 000

Hasonszenvi (homeopátiás) készítmények
Új engedélyezések

II.A.1.

Egykomponensű gyógyszer

II.A.1.1.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által
használt gyógyszerkönyvek egyikében szerepel

67 500

II.A.1.2.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által
használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szerepel

270 000

II.A.2.

Többkomponensű gyógyszer

II.A.2.1.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai
által használt gyógyszerkönyvek egyikében szereplő
hatóanyagok kombinációja

135 000

II.A.2.2.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai
által használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szereplő
hatóanyagot (is) tartalmaz

540 000

II.A.3.
II.B.1.
II.B.1.1.

Egyéb

540 000

Forgalombahozatali engedély módosítása
Type IA-IB
Egykomponensű gyógyszer

II.B.1.1.a.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által
használt gyógyszerkönyvek egyikében szerepel

11 700

II.B.1.1.b.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által
használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szerepel

11 700

II.B.1.2.

Többkomponensű gyógyszer
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II.B.
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I.B.4.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai
által használt gyógyszerkönyvek egyikében szereplő
hatóanyagok kombinációja

117 000

II.B.1.2.b.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai
által használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szereplő
hatóanyagot (is) tartalmaz

117 000

II.B.1.3.
II.B.2.
II.B.2.1.

Egyéb

117 000

Type II
Egykomponensű gyógyszer

II.B.2.1.a.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által
használt gyógyszerkönyvek egyikében szerepel

23 400

II.B.2.1.b.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által
használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szerepel

23 400

II.B.2.2.

Többkomponensű gyógyszer

II.B.2.2.a.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai
által használt gyógyszerkönyvek egyikében szereplő
hatóanyagok kombinációja

234 000

II.B.2.2.b.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai
által használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szereplő
hatóanyagot (is) tartalmaz

234 000

II.B.2.3.

Egyéb

234 000

II.B.2.3.a.

30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3. § (4) bekezdésnek megfelelő beadványok

130 000

II.B.2.3.b.
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II.B.1.2.a.

Egyéb beadványok

26 000

Az alkalmazási előírást nem érintő, kizárólag a címke és betegtájékoztató szövegére
vonatkozó módosítások [2005. évi XCV. törvény, 10. § (2) bek.]

26 000

II.B.4.

A forgalombahozatali engedély jogosultság átruházása (jogutódlás)

234 000

II.B.5.

A magyar forgalombahozatali engedélyben olyan kiszerelési egységek hozzáadása /
törlése, melyek kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban engedélyezésre kerültek

130 000
26911

II.B.3.

Globál számozásra történő változtatás

130 000

II.B.7.

A készítmény osztályozási besorolásának változása

351 000

II.C.
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II.B.6.

Forgalombahozatali engedély megújítása

II.C.1.

Egykomponensű gyógyszer

II.C.1.1.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által
használt gyógyszerkönyvek egyikében szerepel

45 000

II.C.1.2.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai által
használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szerepel

180 000

II.C.2.

Többkomponensű gyógyszer

II.C.2.1.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai
által használt gyógyszerkönyvek egyikében szereplő
hatóanyagok kombinációja

II.C.2.2.

Ha a megnevezett hatékony alkotórész az Európai
Gyógyszerkönyvben vagy az Európai Unió tagállamai
által használt gyógyszerkönyvek egyikében sem szereplő
hatóanyagot (is) tartalmaz

II.C.3.

Egyéb

II.D.

90 000

350 000

350 000

Forgalombahozatali engedély éves fenntartása

II.D.1.

Egykomponensű gyógyszer

90 000

II.D.2.

Többkomponensű gyógyszer

135 000

II.E.

Forgalombahozatali engedély visszavonása
Egyéb eljárások

III.A.

Párhuzamos Importengedély kiadása

III.B.

Párhuzamos Importengedély módosítása

500 000

III.B.1.

Type IA-IB

234 000

III.B.2.

Type II

234 000

III.C.

Párhuzamos Importengedély megújítása újabb öt évre

250 000

III.D.

Párhuzamos Importengedély fenntartása

234 000

III.E.

Egyes gyártási tételek felhasználhatóságának meghosszabbítása

27 000

III.F.

A forgalombahozatali engedélytől való eltérés engedélyezése egyes gyártási tételek esetén

27 000
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III.

27 000

Vizsgálati készítménnyel végzendő klinikai vizsgálat az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról
és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének q) pontja szerinti nem
kereskedelmi vizsgálat kivételével

III.G.1.

Engedélyezése

580 000

III.G.2.

Klinikai vizsgálat engedélyének módosítása

110 000

III.H.

Gyógyszergyártási engedély

III.H.1.

Helyszíni ellenőrzése (telephelyenként)

450 000

III.H.2.

Gyógyszergyártási engedély kiadása

225 000

III.H.3.

Gyógyszergyártási engedély módosítása

III.I.

90 000

Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély

III.I.1.

Helyszíni ellenőrzése (telephelyenként)

III.I.2

Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása

90 000

Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély módosítása

90 000

III.I.3.

360 000

III.I.4.

Gyógyszer-közvetítői tevékenység regisztrációja

III.I.5.

Gyógyszer-közvetítői tevékenység regisztrációjának módosítása

III.J.

Vizsgálati készítmények biztonsági vizsgálatait ellátó laboratóriumok helyszíni ellenőrzése a Helyes Laboratóriumi Gyakorlat
szempontjából és az erre vonatkozó bizonylatkiadás

III.K.

Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmény forgalmazásának, gyártásának rendszeres
helyszíni ellenőrzését és annak megfelelőségét igazoló bizonylatkiadása, készítményenként és bizonylatonként

III.L.

Szakértői tevékenység végzése, szaktanácsadás, konzultáció óradíja

III.M.

Gyógyszerkészítménnyé történő átminősítés

III.N.

Géntechnológiai engedély

III.N.1.

Természetes szervezetek géntechnológiával való módosításának engedélyezése: géntechnológiai módosításonként

III.N.2.

Géntechnológiai módosításokat végző létesítmény létesítése: létesítményenként

260 000

III.N.3.

A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek zárt rendszerben történő felhasználása:
géntechnológiai módosításonként

135 000

III.N.4.

A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékeknek a környezetbe való kibocsátása:
géntechnológiai módosításonként és kibocsátási helyenként

300 000

III.N.5.

A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek forgalombahozatala: géntechnológiai
módosításonként

250 000

III.N.6.

A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek kivitele és behozatala: kérelmenként

180 000

A géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek szállítása: kérelmenként

III.O.

Vizsgálóhely I. fázisú klinikai farmakológiai vizsgálóhellyé történő minősítése

90 000
9 000
382 500
22 500
8 000
405 000
70 000

70 000
450 000
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III.G.

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

III.P.1.

A forgalombahozatali engedély módosítása

90 000

III.P.2.

A forgalombahozatali engedély meghosszabbítása

90 000

III.Q.

Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import- és forgalmazási tevékenység regisztrációja

III.Q.1.

Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import- és forgalmazási tevékenység regisztrációja, korábban ilyen tartalmú gyártási engedéllyel
rendelkezők számára

III.Q.2.

Gyógyszerhatóanyag-gyártási tevékenység nyilvántartásba vétele 2013. július 1-jét megelőzően ilyen tevékenységet végzőként
nem regisztráltak számára

III.Q.2.1.

Nyilvántartásba vétel alapdíja és az első hatóanyag engedélyezése

III.Q.2.2.

Gyártott hatóanyagonként és telephelyenként

III.Q.3.

Gyógyszerhatóanyag-importtevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét megelőzően ilyen tevékenységet végzőként nem
regisztráltak számára

III.Q.3.1.

Nyilvántartásba vétel alapdíja és az első hatóanyag engedélyezése

III.Q.3.2.

Importált hatóanyagonként és telephelyenként

III.Q.4.

Gyógyszerhatóanyag-forgalmazási tevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét megelőzően ilyen tevékenységet végzőként nem
regisztráltak számára

III.Q.4.1.

Nyilvántartásba vétel alapdíja és az első hatóanyag engedélyezése

III.Q.4.2.

Forgalmazott hatóanyagonként és telephelyenként

90 000

III.Q.5

Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import- és forgalmazási tevékenység regisztráció új hatóanyaggal, hatóanyagonként és
telephelyenként

90 000

III.Q.6.

Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import- és forgalmazási tevékenység regisztráció módosítása minden egyéb esetben
bejelentésenként

15 000

III.R.

Gyógyszerhatóanyag-gyártási tevékenység helyszíni ellenőrzése kérelemre, GMP- megfelelőség igazolása céljából
(telephelyenként)
Hatósági bizonyítvány kiállítása a vámhatóság részére gyógyszer-nagykereskedelmi és gyógyszergyártási engedélyről, illetve a
belföldi forgalombahozatal céljára behozni kívánt gyógyszer engedélyéről
															

90 000

225 000
90 000

225 000
90 000

225 000

450 000
22 500
”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

III.S.

26914

III.P.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

26915

2015. évi CCXXV. törvény
egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról*
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
1. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 11/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Fejlesztési Program 15 éves távlatban tartalmazza a beruházások útkategória besorolását és keresztmetszeti
jellemzőit, a következő fejlesztési típusok figyelembevételével:)
„a) új autópályák, autóutak és gyorsutak (a továbbiakban együttesen: gyorsforgalmi utak) vagy főutak, ezek
ütemezetten épített szakaszai, valamint csomópontjaik és a közúthálózatba illeszkedéshez szükséges mellékúti
kapcsolatok építése,
b) meglévő mellékút főúttá, főút gyorsforgalmi úttá, gyorsút autóúttá vagy autópályává, autóút autópályává történő
átépítése,”
2. §		
A Kkt. 12. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3d) és (3e) bekezdéssel
egészül ki:
„(3c) Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz a közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon az áram-,
telefonszolgáltató vagy áramhálózati engedélyes, valamint az oszlop tulajdonosának a hozzájárulásával helyezhető
el; az elhelyezést az eszközzel érintett oszlop alatti földterület tulajdonosa és az eszközzel érintett oszlop alatti
földterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa tűrni köteles.
(3d) A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz (3c) bekezdés szerinti elhelyezése esetén
a) nem kell alkalmazni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti településképi bejelentési
eljárásra vonatkozó szabályokat,
b) a közterület igénybevétele rendeltetésszerű igénybevételnek, a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő
reklámcélú eszköz pedig a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezésnek minősül,
c) a közterület b) pont szerinti rendeltetésszerű igénybe vétele közterület használati díjfizetési kötelezettséggel nem
jár, a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz elhelyezéséért az elhelyezőnek a közút kezelője
részére elhelyezési díjat kell fizetnie,
d) az elhelyezéshez a közterület használatra vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági engedély, illetve polgári jogi
jogviszony nem szükséges.
(3e) A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet reklámtábla,
reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés, valamint a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú
eszköz. A tilalom nem vonatkozik a 2010. december 31-éig a nem gyorsforgalmi utak mentén kihelyezett 12A/0-ás ív
méretű reklámfelülettel rendelkező reklámtáblákra, az üzemanyagtöltő állomások területén elhelyezett cégjelzésre,
és üzemanyagárakat tartalmazó táblákra, az építményeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratra,
amelyek az építményben működő cég nevét, jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik, továbbá azokra a
– közvetlenül a közút mellett elhelyezett – berendezésekre, amelyek közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű
tájékoztató táblák szakmai tartalmát, valamint engedélyezésüket meghatározó testület által engedélyezett
a közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást tartalmaznak.”
3. §

(1) A Kkt. 15. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti közútkezelői hozzájárulás tartalmazza a jármű közlekedéséhez a közútkezelői
hozzájárulást igénylő jármű üzembentartójának nevét, adószámát, továbbá természetes személy üzembentartó
esetén lakcímét, nem természetes személy üzembentartó esetén székhelyét.
(4) Amennyiben nem a jármű üzembentartója igényli a közútkezelői hozzájárulást, a (3) bekezdésben foglaltakon túl
az igénylő (3) bekezdés szerinti adatait is fel kell tüntetni a közútkezelői hozzájáruláson.
(5) A közútkezelői hozzájárulás tartalmazza a közútkezelői hozzájárulást kiadó, valamint az igénylő szervezet
ügyintézőjének nevét, és elérhetőségét (telefon, fax, e-mail cím).
(6) A közútkezelői hozzájárulás – a (3)–(5) bekezdésben meghatározottakon túl – tartalmazza a miniszter
rendeletében meghatározott személyes adatokat nem tartalmazó adatokat.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Kkt. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A miniszter rendeletében meghatározottak szerint a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő
a közútkezelői hozzájárulás kiadásával egyidejűleg köteles az általa kiadott közútkezelői hozzájárulást a 21/K. §
szerinti Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer részére elektronikusan átadni.”
4. §		
A Kkt. 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit az e törvényben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a közúti szállításban közreműködő azon személyek tekintetében, akik
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről,
a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: tachográfokra vonatkozó uniós rendelet) – a vezetési idő, a megszakítás és pihenőidő
tekintetében – e törvény, továbbá a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző
járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) hatálya alá tartozó munkát végeznek.”
5. §		
A Kkt. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépeket, a járműre szerelt továbbá a közutak
építéséhez, fenntartásához használt, önjáró vagy vontatott emelő-, rakodó- és útépítő gépet csak a külön
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező, 18. életévét betöltött, emelő-, rakodó- és útépítő gép
kezelésére egészségügyi szempontból alkalmas személy kezelheti.”
6. §

(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Az e törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban)
„n) a (7)–(7a) bekezdésben meghatározott, valamint a 44. § (4) bekezdés szerinti, a jármű továbbközlekedésének
megtiltására irányuló, hatósági intézkedésre”
(vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők.)
(2) A Kkt. 20. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A jármű részére a visszatartás idejére várakozó helyet kell kijelölni, és a jármű forgalmi engedélyét és hatósági
jelzését – az átvételét igazoló elismervény egyidejű kiállítása és annak a járművezető részére történő átadása
mellett – a visszatartás időtartamára el kell venni. A külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélyt és hatósági
jelzést – ha azt a jogosult a visszatartás időtartamának lejáratát követő három napon belül nem veszi át – a kiállító
hatósághoz kell megküldeni.
(9) A jármű vezetőjét a külön jogszabályban foglaltak szerint az Európai Unió hivatalos nyelvén, továbbá – a jármű
honossága szerint – orosz, szerb, török vagy ukrán nyelven írásban tájékoztatni kell a (4a) bekezdés szerint kiszabott
bírságról, illetve a (8) bekezdés szerint kijelölt várakozási helyről, valamint annak megközelítési útvonaláról, továbbá
a bírságolási eljárás lefolytatására, illetve a hatósági ellenőrzés során foganatosítható intézkedésekre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekről.”
(3) A Kkt. 20. § (11) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármű közlekedésére, valamint a közúti járművel végzett
áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását
nemzetközi forgalomban közlekedő jármű esetén]
„bc) az (1) bekezdés a) pontja szerinti, a meghatározott engedélyhez és meghatározott okmány meglétéhez kötött
nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás tekintetében és az (1) bekezdés h) pontja szerinti, a meghatározott
össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedésének tekintetében közlekedési hatósági
jogkörben a Kormány rendeletében meghatározott közút kezelője is,”
(jogosult együtt vagy önállóan ellenőrizni.)
(4) A Kkt. 20. § (11) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármű közlekedésére, valamint a közúti járművel végzett
áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását]
„g) az (1) bekezdés m) pontja tekintetében a rendőrség, a közlekedési hatóság és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.)”
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[jogosult együtt vagy önállóan ellenőrizni. A közúti forgalomban közlekedő járműnek az (1) bekezdés c) és d) pontjában
meghatározott ellenőrzésébe a munkaügyi hatóság is, a belföldi forgalomban közlekedő járműnek az (1) bekezdés a) és
b), valamint f)–j) pontjában meghatározott ellenőrzésébe a vámhatóság is bevonható.]
(5) A Kkt. 20. §-a a következő (11b) bekezdéssel egészül ki:
„(11b) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározottak ellenőrzését a tachográfokra vonatkozó uniós
rendeletben meghatározott ellenőrző tisztviselő (a továbbiakban: menetíró ellenőr) végzi.”
(6) A Kkt. 20. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Az (1) bekezdés n) pontja szerinti, a jármű továbbközlekedésének megtiltására irányuló rendelkezés
megtartásának ellenőrzésére a visszatartást elrendelő hatóság jogosult.”
7. §

(1) A Kkt. 21. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A gépjármű üzemben tartója, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra
átvevő személy felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel]
„d) a megengedett legnagyobb össztömeget vagy tengelyterhelést meghaladó járművek közúti közlekedésére,”
(vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – egyes előírások betartásra kerüljenek.)
(2) A Kkt. 21. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gépjármű üzemben tartója, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra
átvevő személy felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel]
„e) a gyorsforgalmi út leálló sávjának, leállóöblének igénybevételére,”
(vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – egyes előírások betartásra kerüljenek.)
(3) A Kkt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság jogosult.
A hatóság az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott szabályszegés miatt hozott határozatát az ügyfél részére
az előírás megszegését követő 70 napon belül, az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott szabályszegés miatt
hozott határozatát az előírás megszegését követő 180 napon belül kézbesíti. A (2) bekezdés szerinti közigazgatási
bírságot kiszabó, elsőfokú határozat meghozatala informatikai eszközzel, automatizált módon történhet.
Automatizált egyedi döntésen a kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata is informatikai
eszközzel rögzíthető, ha az aláírás és a bélyegzőlenyomat hitelességét a hatáskör gyakorlója egyedi döntésével
hitelesítette.”

8. §

(1) A Kkt. a 21/J. §-t követően a következő alcím címmel és 21/K. §-sal egészül ki:

„A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer
21/K. § (1) A közlekedési hatóság a közúti forgalom biztonsága érdekében a közúti járművek megengedett
legnagyobb össztömegére és tengelyterhelésére vonatkozó rendelkezések megtartásával kapcsolatos ellenőrzési
feladatok támogatására, az ellenőrzésre való kiválasztás előszűrése érdekében Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszert
(a továbbiakban: tengelysúlymérő-rendszer) működtet.
(2) A közlekedési hatóság a tengelysúlymérő-rendszer keretében kezeli a következő adatokat:
a) a jármű honossága, rendszáma,
b) a jármű össztömege és tengelyterhelése,
c) a jármű tengelyeinek száma, a tengelyek közötti távolság,
d) az úthasználat helye és ideje,
e) a jármű áthaladási sebessége.
(3) Amennyiben a tengelysúlymérő-rendszer keretében végzett mérés alapján szabályszegés gyanúja vélelmezhető,
a tengelysúlymérő-rendszer a (2) bekezdésben szereplő adatokat a jármű hatósági ellenőrzésre való kiválasztása
érdekében jelzi a közúti ellenőröknek.
(4) Az útdíjszedő az általa kezelt a (2) bekezdésben felsorolt adatokat közvetlen adatkapcsolat útján adja át
a tengelysúlymérő-rendszernek.
(5) A (2) bekezdés szerinti adatokat a tengelysúlymérő-rendszerből
a) amennyiben bírság kiszabására nem került sor, az úthasználat időpontjától számított,
b) bírság kiszabása esetén az eljárás jogerős befejezésétől számított,
a 20. § (4) bekezdésben foglalt határidő lejártát követően törölni kell.”
(2) A Kkt. 21/K. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/K. § (1) A közlekedési hatóság a közúti forgalom biztonsága érdekében a közúti járművek megengedett
legnagyobb össztömegére és tengelyterhelésére vonatkozó rendelkezések megtartásával kapcsolatos ellenőrzési
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feladatok támogatására, az ellenőrzésre való kiválasztás előszűrése érdekében Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszert
(a továbbiakban: tengelysúlymérő-rendszer) működtet.
(2) Amennyiben a tengelysúlymérő-rendszer mérése alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy a jármű
a közúti forgalomban engedélyezett tengelyterhelést vagy megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
tengelyterheléssel vagy össztömeggel vesz részt, akkor ezért a jármű üzembentartóját, illetve a 21/A. §
(2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személyt a 21. §-ban meghatározott
felelősség terheli.
(3) A közlekedési hatóság a tengelysúlymérő-rendszer keretében kezeli a következő adatokat:
a) a jármű honossága, rendszáma,
b) a jármű össztömege és tengelyterhelése,
c) a jármű tengelyeinek száma, a tengelyek közötti távolság,
d) az úthasználat helye és ideje,
e) a jármű áthaladási sebessége,
f ) a (2) bekezdés szerinti esetben a járműről és hatósági jelzéséről készített képfelvételek.
(4) Amennyiben a tengelysúlymérő-rendszer keretében végzett mérés alapján szabályszegés gyanúja vélelmezhető,
a tengelysúlymérő-rendszer a (3) bekezdésben szereplő adatokat a jármű hatósági ellenőrzésre való kiválasztása
érdekében jelzi a közúti ellenőröknek.
(5) Az útdíjszedő az általa kezelt a (3) bekezdésben felsorolt adatokat közvetlen adatkapcsolat útján adja át
a tengelysúlymérő-rendszernek.
(6) A (3) bekezdés szerinti adatokat a tengelysúlymérő-rendszerből
a) amennyiben bírság kiszabására nem került sor, az úthasználat időpontjától számított,
b) bírság kiszabása esetén az eljárás jogerős befejezésétől számított,
a 20. § (4) bekezdésben foglalt határidő lejártát követően törölni kell.”
(3) A Kkt. a 21/K. §-t követően a következő alcím címmel és 21/L. §-sal egészül ki:

„A közúti forgalomban végzett ellenőrzés eljárási szabályai
21/L. § (1) Amennyiben az ellenőrző hatóság a közúti forgalomban végzett ellenőrzése során jogsértést nem tár fel,
és az ügyfél nem kéri, nem készít jegyzőkönyvet.
(2) A közúti forgalomban végzett ellenőrzés során az eljáró hatóság jogosult eljárása dokumentálására az eljárás alá
vont járműről képfelvételt készíteni, valamint a jármű honosságát, rendszámát és az ellenőrzés időpontját rögzíteni.
(3) Amennyiben a 20. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatást és az abban foglaltakat az ügyfél megértette, ennek
tényét a tájékoztatás másodpéldányának aláírásával igazolja. A tájékoztatás másodpéldányán az ügyfél nevét,
születési helyét, állampolgárságát, személyazonosító okmányának típusát és számát az eljáró hatóság feltünteti.
(4) Amennyiben az eljáró hatóság ellenőrzése során
a) az ügyfél tolmács alkalmazását kéri, annak megérkezéséig, de legfeljebb 48 óra időtartamig,
b) a 20. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § (7a) bekezdésében meghatározott időtartamig,
az eljáró hatóság a járművet visszatarthatja, a fuvarokmányt, a rendszámokat és a forgalmi engedélyt, valamint
a járművezető vezetői engedélyét a visszatartás időtartamára elismervény átadása mellett elveheti, továbbá
a b) pontban meghatározott esetben a Ket. 29/A. §-a és 143. §-a szerinti zárlatot rendelhet el. A visszatartásra a 20. §
(8)–(10) bekezdését alkalmazni kell.”
9. §		
A Kkt. 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az engedélyezett járműtípusokkal, valamint a jóváhagyott alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki
egységekkel kapcsolatos ellenőrzésekre a közlekedési hatóság
a) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről
szóló 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló,
2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti műszaki szolgálatot jelöl ki.”
10. §		
A Kkt. a következő 22/C. §-sal egészül ki:
„22/C. § A közlekedési hatóság látja el
a) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 2013. február 5-i 167/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint
b) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről
szóló 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
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[a továbbiakban az a) és a b) pontokban hivatkozott európai parlamenti és tanácsi rendeletek együtt: a közúti
járművekre vonatkozó piacfelügyeleti rendeletek] meghatározott piacfelügyeleti feladatokat.”
11. §		
A Kkt. 24/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közúti közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsik (M1 járműkategória), a különleges
felépítménnyel nem rendelkező kistehergépkocsik (N1 járműkategória), valamint egyes pótkocsik (O1 és O2
járműkategória) időszakos vizsgálata kizárólag – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint, a miniszter által
rendeletben meghatározott díj ellenében, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott eltéréssel – vizsgáló állomás közreműködésével végezhető el.”
12. §		
A Kkt. a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § (1) A menetíró készülék
a) beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek,
b) beépítését, vizsgálatát, javítását végző járműfenntartó szervezetek,
c) gyártását végző szervezetek, valamint
d) beépítését végző jármű-gyártók
tevékenységét a közlekedési hatóság engedélyezi és rendszeresen ellenőrzi az engedély kiadására vonatkozó
szakmai feltételek teljesítését. A menetíró készülék kezeléséhez kapcsolódó eljárások ellenőrzését két évente kell
elvégezni. Az ellenőrzések előzetes bejelentés nélkül is elvégezhetőek.
(2) A tachográfokra vonatkozó uniós rendelet követelménye alapján az (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott szakemberekkel és járműfenntartó szervezetekkel szemben támasztott részletes feltételeket
a miniszter rendeletben határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakemberek, járműfenntartó szervezetek és a velük
kapcsolatban álló közúti áruszállítást végző vállalkozások közötti összeférhetetlenség megelőzése érdekében
a közlekedési hatóság rendszeres, átfogó ellenőrzéseket végez, melynek szabályait a miniszter rendeletben
határozza meg.
(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakemberek és járműfenntartó szervezetek részére
kiadott engedélyt a közlekedési hatóság visszavonja, amennyiben nem tesznek eleget az engedély kiadására
a tachográfokra vonatkozó uniós rendeletben, valamint e törvényben és ennek végrehajtására kiadott
rendeletekben meghatározott követelményeknek.
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott járműfenntartó szervezetekről, az általuk végzett tevékenységről
a közlekedési hatóság nyilvántartást vezet.
(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakemberek és járműfenntartó szervezetek jegyzékét, a rájuk
vonatkozó adatokat és a részükre kiadott tachográf kártyák jegyzékét a közlekedési hatóság évente az Európai
Bizottság részére megküldi.”
13. §		
A Kkt. a következő 27/B. §-sal egészül ki:
„27/B. § (1) A menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek képzését, továbbképzését
szaktanfolyam keretében a közlekedési hatóság engedélye alapján, a tachográf gyártó hazai képviseleti
jogosultságával rendelkező szervezet végezheti. A szaktanfolyami képzésre és továbbképzésre a 18. § közúti
járművezető képzésre, továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közlekedési hatóság a menetíró készülék beépítésére, vizsgálatára, javítására vonatkozó tevékenység
folytatásához engedéllyel rendelkező szakemberekről névjegyzéket vezet. A névjegyzék – a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon
túl – tartalmazza a következő adatokat:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) engedélyes lakcíme és elérhetőségei (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím),
c) továbbképzésen történt részvétel időpontja,
d) képesítő okmány száma, a kiadás dátuma,
e) a névjegyzéket vezető közlekedési hatóság megnevezése,
f ) a névjegyzékbe vétel száma, időpontja, valamint
g) a névjegyzékbe vételt igazoló okmány száma, kiadás dátuma.
(3) A (2) bekezdés szerinti névjegyzék a (2) bekezdés c)–g) pontjában szereplő adatok vonatkozásában közhiteles
hatósági nyilvántartásnak minősül.
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(4) A névjegyzék adatai közül az engedéllyel rendelkezők családi neve és utóneve, születési családi neve és utóneve,
a névjegyzéket vezető közlekedési hatóság megnevezése és a névjegyzékbe vételt igazoló okmány száma, valamint
a kiadás dátuma nyilvánosak.
(5) A menetíró készülék beépítésére, vizsgálatára, javítására jogosult szakember a névjegyzékbe vétele érdekében
kérelmében a (2) bekezdés a)–d) pontjában szereplő adatokat nyújtja be.
(6) A közlekedési hatóság a 27/A. § (1) bekezdés szerinti engedélyt visszavonja és a szakembert a névjegyzékből
törli, ha
a) az engedélyezés feltételei nem állnak fenn,
b) a névjegyzékbe felvett személy elhalálozott,
c) a névjegyzékbe felvett személy ezt kérelmezi, vagy
d) a tachográfokra vonatkozó uniós rendeletben meghatározott rendelkezéseket súlyosan vagy ismételten megsérti.
(7) A (6) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a névjegyzékből való törlés legfeljebb 2 éves időtartamig
történhet.”
14. §

(1) A Kkt. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A NIF Zrt. – az elkészült utak forgalomba helyezése, vagy ennek hiányában az ideiglenes forgalomba helyezése
után – a felhasznált forrásokkal és a létrehozott eszközökkel elszámol a magyar állam nevében eljáró, a forrásokat
rendelkezésre bocsátó szervvel. A forgalomba helyezett út és az egyes projektekkel kapcsolatban létrehozott vagy
megszerzett egyéb eszközök, illetve ezeket magában foglaló, a magyar állam tulajdonában álló egyes földterületek
az utak forgalomba helyezése, vagy ennek hiányában az ideiglenes forgalomba helyezése napján e törvény erejénél
fogva – az építtető vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnése mellett – a 32/A. § (8) bekezdésben foglaltak
kivételével a 32. § (6) bekezdésében kijelölt szervezet vagyonkezelésébe kerül, aki az MNV Zrt.-vel vagyonkezelési
szerződést köteles kötni.”
(2) A Kkt. 29. §-a a következő (14a) bekezdéssel egészül ki:
„(14a) A tengelysúlymérő-rendszer kiépítésére irányuló beruházás során építtetőként a NÚSZ Zrt. jár el.”

15. §		
A Kkt. 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az állami tulajdonban lévő országos közutak vagyonkezelője – a 29. § (1) bekezdésében, a 32/A. §-ban foglaltak,
valamint a koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ (a továbbiakban: KKK).”
16. §		
A Kkt. a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) A koncessziós társaságok kezelésében álló közúti hírközlő hálózatok kivételével a közúti hírközlő
hálózat vagyonkezelője az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
MVM NET Zrt.). A vagyonkezelői jog létesítése ingyenes, azzal, hogy az MVM NET Zrt. az MNV Zrt.-vel, mint
tulajdonosi joggyakorlóval megkötendő vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint vagyonkezelési díj
megfizetésére köteles. Az MVM NET Zrt. által fizetendő vagyonkezelési díj a (6) bekezdés szerinti hasznosításból
származó bevétel öt százaléka.
(2) Az MVM NET Zrt. jogosult és köteles az (1) bekezdés szerinti közúti hírközlő hálózatokra vonatkozó
hálózatfejlesztési koncepciók kidolgozására és megvalósítására, ide értve a kapcsolódó engedélyeztetési eljárások
lefolytatását is, valamint a közúti hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó karbantartási és fenntartási feladatok ellátására,
melynek során a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti közút kezelője, valamint a NÚSZ Zrt. és a KKK
előzetes hozzájárulásával saját hatáskörben jogosult eljárni valamennyi, az (1) bekezdés szerinti közúti hírközlő
hálózattal érintett állami tulajdonú ingatlan vonatkozásában.
(3) A hasznosítás során az MVM NET Zrt. a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint köteles eljárni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti közúti hírközlő hálózatok szabad kapacitásai elsősorban a kormányzati célú hálózatok
igényeinek kiszolgálására használhatóak azzal, hogy ez a használat a közúti hírközlő hálózatok útüzemeltetési,
valamint az elektronikus útdíjszedési és díjellenőrzési létesítmények működtetését, üzemeltetését támogató
hálózati alapszolgáltatások megszakítás-mentes és a hálózathasználati szerződésben rögzített minőségi
feltételekkel történő nyújtását nem veszélyeztetheti.
(5) Az (1) bekezdés szerinti közúti hírközlő hálózatok alapfunkciójának teljes körű ellátását az MVM NET Zrt.
biztosítani köteles. Ennek keretében teljes önköltség alapú hozzáférést köteles biztosítani a 33. § (1) bekezdés
b) pont ba) alpontja szerinti közút kezelője, a NÚSZ Zrt., a KKK és a kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére.
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(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti hasznosítás mellett fennmaradó szabad kapacitás a hírközlési piacon történő
értékesítés körében az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályai szerint hasznosítható. A szabad kapacitásért
fizetett ellenérték nem lehet alacsonyabb a mindenkori piaci árnál.
(7) A (6) bekezdés szerinti hasznosításból származó nyereséget az MVM NET Zrt. a (4) bekezdés szerinti hálózati
alapszolgáltatások ellátására, valamint az állami tulajdonú közúti hírközlő hálózat fejlesztésére köteles fordítani.
(8) Az országos közutak építtetője által létrehozott közúti hírközlő hálózatok körébe tartozó vagyonelemek
vonatkozásában az országos közutak építtetőjének vagyonkezelői joga a műszaki átadás napján megszűnik, és
ezen vagyonelemek e törvény erejénél fogva, az (1)–(7) bekezdésben foglaltak szerint, ingyenesen az MVM NET Zrt.
vagyonkezelésébe kerülnek. Ezen vagyonelemek számviteli átadását – elszámolási kimutatással – az országos
közutak építtetője és az MVM NET Zrt. egymás között közvetlenül, a tulajdonosi joggyakorló közreműködése nélkül
végzi.”
17. §

(1) A Kkt. 33/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a használati díjat nem fizették meg, a díj beszedésére jogosult szervezetek vagy az általuk
megbízott gazdálkodó szervezetek az érintett jármű üzemben tartójának a díj beszedésére jogosult szervezetek
vagy az általuk megbízott gazdálkodó szervezetek előtt ismertté válása időpontjától számított 60 napos jogvesztő
határidőn belül kötelesek postára adni a pótdíjfizetési felszólítást. Ha a használati díjat és pótdíjat meg nem fizető
üzemben tartó (gépjárművezető) a helyszíni ellenőrzés alkalmával az ellenőrzésről kiállított jegyzőkönyvet aláírja és
átveszi, akkor nem kell a pótdíjfizetési felszólítást részére kézbesíteni. A pótdíjfizetési kötelezettség két év alatt évül
el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.”
(2) A Kkt. 33/B. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) Ha a pótdíjfizetési felszólítás megküldésének időpontjában a közúti közlekedési nyilvántartás nem a tényleges
üzemben tartó adatait tartalmazza, illetve külföldi üzembentartók esetén az (5) bekezdés szerinti határidő
a tényleges üzemben tartó ismertté válásától számítandó.”

18. §		
A Kkt. 42/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges)
„a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal esetén száz
méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű
építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez,
valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,
valamint”
19. §		
A Kkt. 44/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tachográfokra vonatkozó uniós rendeletben meghatározott illetékes hatóság Magyarországon a közlekedési
hatóság.”
20. §		
A Kkt. 46/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közlekedési hatóság jogosult a 22/B. § (1) bekezdésében és a 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott
rendelkezések alapján személyes adatok nyilvántartására és kezelésére.”
21. §

(1) A Kkt. 47. § 22. pont 22.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény alkalmazásában:
közúti közlekedési szakember: szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos, továbbá)
„22.8. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban meghatározott
22.8.1. veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,
22.8.2. veszélyesáru-szállító gépjárművezető;”
(2) A Kkt. 47. § 22. pontja a következő 22.11., 22.12. és 22.13 alponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:
közúti közlekedési szakember: szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos, továbbá)
„22.11. a közúti jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során a jármű műszaki megvizsgálását és
környezetvédelmi felülvizsgálatát végző műszaki vizsgabiztos;
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22.12. a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott ellenőrző tisztviselő;
22.13. a közösségi közlekedés működtetésére jogosult vállalkozások által alkalmazott forgalomirányítási, szervezési
és járműfenntartási tevékenységeket irányító, önálló hatáskörrel rendelkező személy”
(3) A Kkt. 47. §-a a következő 31/A. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„31/A. Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer: a megengedett legnagyobb össztömeg és tengelyterhelés ellenőrzésének
támogatására, az ellenőrzésre való kiválasztás előszűrése érdekében rendszeresített, hitelesített mérőeszközöknek
és az ezekhez kapcsolódó hatósági informatikai rendszer szoftver- és hardverelemeinek rendszere.”
(4) A Kkt. 47. §-a a következő 33. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„33. közúti hírközlő hálózat: az országos közutak üzemeltetéséhez szükséges állami tulajdonú, az elektronikus
hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat nem aktív hálózati elemei, ideértve az elektronikus
hírközlési építményeket is.”
(5) A Kkt. 47. §-a a következő 34. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„34. tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz: a közúton közlekedők tájékozódását megkönnyítő
vagy azt segítő, különböző szolgáltatások igénybevételének, kulturális, idegenforgalmi vagy egyéb tevékenység
végzésének lehetőségét úticélként megjelölő, továbbá ezek irányát, távolságát vagy helyszínét mutató jelzést
megjelenítő, közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon elhelyezhető berendezés, amely tartalmazhat olyan szót,
szóösszetételt, grafikai vagy egyéb ábrát, illetve szöveges vagy képi megjelenítést, jelet, amely a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontjának hatálya
alá tartozik; a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz nem minősül a 12. § (3b) bekezdés szerinti
reklámtáblának, reklámhordozónak, sem egyéb reklámcélú berendezésnek.”
22. §

(1) A Kkt. a következő 47/A. és 47/B. §-sal egészül ki:
„47/A. § (1) A közlekedési hatóság jogosult a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő által kiadott
közútkezelői hozzájárulásban feltüntetett adatok kezelésére.
(2) A közlekedési hatóság az (1) bekezdés szerinti adatok kezelésére a 20. § (4) bekezdésében foglalt elévülési
határidő lejártáig jogosult.
(3) Amennyiben az ellenőrzés nem állapít meg szabályszegést vagy a közlekedési hatóság eljárása során nem
állapít meg szabályszegést, az (1) bekezdés szerinti adatok közül a személyes adatokat a közútkezelői hozzájárulás
érvényességét követő 5 munkanapon belül törli.
47/B. § A 15. § (7) bekezdésében meghatározott, a tengelysúlymérő-rendszer részére történő adatszolgáltatási
kötelezettséget a közútkezelő az e § hatálybalépését megelőzően kiadott és e § hatálybalépésekor érvényes
közútkezelői hozzájárulások tekintetében 2017. január 1. napjáig teljesíti.”
(2) A Kkt. a következő 47/C. §-sal egészül ki:
„47/C. § (1) A koncessziós társaságok kezelésében álló közúti hírközlő hálózatok és a 32/A. § (8) bekezdésben
foglaltak kivételével a közúti hírközlő hálózatokat az azok vagyonkezelését ellátó szervezetek kötelesek ingyenesen
átadni az MVM NET Zrt. részére. Ezen közúti hírközlő hálózatok e törvény erejénél fogva, az átadás-átvétel
napján az MVM NET Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek. A vagyonkezelés részletes szabályait – különös tekintettel
a vagyonkezelési díj megfizetésének módjára – a tulajdonosi joggyakorlóval 2016. május 1-jétől számított 60 napon
belül megkötendő vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni.
(2) A közúti hírközlő hálózatok számviteli átadását – elszámolási kimutatással – a korábbi vagyonkezelő és
az MVM NET Zrt. egymás között közvetlenül, a tulajdonosi joggyakorló közreműködése nélkül elvégzi.
(3) Az adott közúti hírközlő hálózati szakasz MVM NET Zrt. vagyonkezelésébe kerülésétől az MVM NET Zrt. és
a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti közútkezelő, továbbá a NÚSZ Zrt. közötti hálózathasználati
szerződés létrejöttéig a közúti hírközlő hálózatot 2016. május 1-jét megelőzően üzemeltető szervezet jogosult
az MVM NET Zrt. költségére és szakfelügyelete mellett a 32/A. § (4) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatások
megszakítás-mentes biztosítása érdekében a szükséges karbantartást, javítást elvégezni. Az így felmerült
költségeket az MVM NET Zrt. a 32/A. § (5) bekezdés szerinti költségalapú hozzáférés biztosítása során elszámolhatja.”
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(1) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]
„10. a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályait, a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés
tartalmát, továbbá az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és
önálló műszaki egységekkel kapcsolatos ellenőrzésekre kijelölt műszaki szolgálatokra vonatkozó követelményeket
és a kijelölés eljárási szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja a következő 37. alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]
„37. a közúti hírközlő hálózatok kapacitásainak hasznosítására vonatkozó részletes szabályokat;”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja a következő 38. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy)
„38. a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon
történő elhelyezésére és eltávolítására, az azok elhelyezéséért fizetendő elhelyezési díj mértékére és megfizetésére
vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
(4) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy]
„19. a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak végrehajtási szabályait,”
(5) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következő 40-48. alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy]
„40. az engedélyezett járműtípusokkal, valamint a jóváhagyott alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki
egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályait,
41. az engedélyezett járműtípusokkal, valamint a jóváhagyott alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki
egységekkel kapcsolatos ellenőrző vizsgálatokat végző, a közlekedési hatóság által kijelölt műszaki szolgálatok
működési feltételeit,
42. az engedélyezett járműtípusokkal, valamint a jóváhagyott alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki
egységekkel kapcsolatos ellenőrzések és tájékoztatások ellátására kijelölt szervezetek működési feltételeit,
43. a menetíró ellenőrök képzésére és továbbképzésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat,
44. a menetíró készülékek használatával összefüggő hatósági ellenőrzések során keletkezett személyazonosító
adatok rögzítése, feldolgozásának és az adatszolgáltatás technikai feltételeit, valamint a globális navigációs
műhold-rendszer használatával kapcsolatos eljárási szabályokat,
45. a menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberekre, valamint az ilyen járműfenntartó
szervezetekre vonatkozó követelményeket,
46. a menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek, valamint járműfenntartó szervezetek
ellenőrzésével (auditálásával) kapcsolatos feladatokat,
47. a menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek, járműfenntartó szervezetek, menetíró
készülék gyártását végző szervezetek, menetíró készülék beépítését végző jármű-gyártók tevékenységének
engedélyezésére és ezzel összefüggő nyilvántartásra, nemzeti és nemzetközi adatközlésre vonatkozó feltételeket,
48. a menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek, járműfenntartó szervezetek és
a velük kapcsolatban álló közúti áruszállítást végző vállalkozások közötti összeférhetetlenséggel kapcsolatos
rendelkezéseket”
(rendeletben állapítsa meg.)
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(6) A Kkt. 48. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„l) a miniszter, hogy a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépek, továbbá a járműre szerelt,
önjáró, vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépek
kezelőinek képzésére és vizsgáztatására vonatkozó szabályokat az iparügyekért és a kereskedelemért felelős
miniszterrel egyetértésben,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(7) A Kkt. 48. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„p) a miniszter, hogy a közúti jármű előéleti nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feltételeket”
(rendeletben állapítsa meg.)
24. §		
A Kkt. 49. § (1) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„c) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről
szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
e) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről
szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális
jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló,
2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.”
25. §		
A Kkt.
a)
12. § (3a) bekezdésében az „egyéb reklámcélú berendezés” szövegrész helyébe az „egyéb reklámcélú
berendezés, valamint a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz” szöveg,
b)
12. § (4) bekezdésében a „reklámcélú berendezés” szövegrész helyébe a „egyéb reklámcélú berendezés,
tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz” szöveg,
c)
12. § (5) bekezdésében a „reklámcélú tárgyat vagy berendezést” szövegrész helyébe a „reklámtáblát,
reklámhordozót, egyéb reklámcélú berendezést és tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú
eszközt” szöveg,
d)
18. § (1) bekezdésében az „A járművezetői vizsgabiztosok,” szövegrész helyébe az „A járművezetői
vizsgabiztosok, a műszaki vizsgabiztosok,” szöveg,
e)
20. § (7) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvénynek” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvénynek (a továbbiakban: Ket.)” szöveg,
f)
20. § (7a) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény”
szövegrész helyébe a „Ket.” szöveg,
g)
21. § (2a) bekezdésében a „k) vagy m) pontjában” szövegrész helyébe a „d), k) vagy m) pontjában” szöveg,
h)
29. § (14) bekezdésében a „Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: NÚSZ Zrt.)” szövegrész helyébe a „NÚSZ Zrt.” szöveg,
i)
33/B. § (4) bekezdésében a „pótdíjjal összefüggő jármű-azonosító adatokat és a természetes személy
üzemben tartó személyes adatait” szövegrész helyébe a „pótdíjjal összefüggő valamennyi adatait, különös
tekintettel a jármű-azonosító adatokra és a természetes személy üzemben tartó személyes adataira” szöveg,
j)
44/A. § (2) bekezdés nyitó mondatában és (3) bekezdésében a „közösségi rendeletben” szövegrész helyébe
az „uniós rendeletben” szöveg,
k)
44/A. § (7) bekezdésében a „közösségi rendelet” szövegrész helyébe az „uniós rendelet” szöveg,
l)
47. § 18.1. pontjában a „lakóhelye” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg
lép.
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2. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény módosítása
26. §		
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény 14. § (3) bekezdésében az „autóút szakaszok” szövegrész helyébe az „autóút, valamint gyorsúti
szakaszok” szöveg lép.

3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
27. §		
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken
túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön
törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is,
amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje.”
28. §		
Az Fgytv. 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a békéltető testület az (5) bekezdés sérelme nélkül beleegyezett, hogy az online vitarendezési platformon
keresztül továbbított jogvita kapcsán alternatív vitarendezési eljárást folytat, a fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, és a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt online vitarendezési platform feladatai ellátásának
módjáról és a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének módjáról, és az online vitarendezési
kapcsolattartó pontok közötti együttműködés módjáról szóló, a Bizottság 2015/1051 számú végrehajtási
rendeletében foglaltak figyelembe vételével köteles eljárni.”
29. §		
Az Fgytv. 29. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles
a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető
testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK
irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának
kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani
köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.”
30. §		
Az Fgytv. 57. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg
a fogyasztóvédelmi hatóság feladatkörében és eljárásában):
„d) az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online
vitarendezési irányelv) [2. § a),18. § (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés];”
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4. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól
és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása
31. §		
A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Védett övezet:)
„b) az autópályától, az autóúttól, a gyorsúttól, illetve lakott területen kívül az egy-, illetve kétszámjegyű főútvonaltól
számított 100 méteren belüli terület;”

5. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
32. §		
Hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés a) és
c) pontjában az „és lakcím” szövegrész.

6. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása
33. §		
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A 4. §-ban, az 5. §-ban, a 14/A. §-ban, és a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK
rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott
hatóság jogosult. Az eljáró hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.”
34. §		
Az Ektv. 18. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, 14. cikk (1) és
(2) bekezdése. [16/A. § (1) bekezdés].”

7. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása
35. §		
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása
36. §

(1) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E törvény rendelkezéseit az e törvény melléklete szerinti autópályák, autóutak és gyorsutak, valamint azok
csomóponti elemei (a továbbiakban együtt: gyorsforgalmi utak), továbbá a gyorsforgalmivá fejleszthető országos
főutak tervezésével, előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokra, valamint tevékenységekre kell
alkalmazni.”
(2) Az Aptv. 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Aptv. 18. § (8) bekezdésében a „megvalósításáról,” szövegrész helyébe a „megvalósításáról és” szöveg lép.
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9. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
37. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) Az állam tulajdonába és ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerül a 44. § (3) bekezdése
szerinti közérdekű és közcélú tevékenység folytatása érdekében a NIF Zrt. által megvásárolt vagy kisajátított
földrészlet. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a NIF Zrt. gondoskodik. A NIF Zrt.
a vagyonkezelői jog bejegyzésére vonatkozó ingatlanügyi hatósági határozatot annak kézhezvételét követően
haladéktalanul megküldi az MNV Zrt. részére.
(2) A NIF Zrt. által végzett közérdekű és közcélú tevékenység alapján megszerzett, az állam tulajdonában álló
egyes földterületek, valamint a NIF Zrt. által ezen földterületeken létrehozott vagy megszerzett vasúti pályahálózat
működéséhez szükséges eszközök az átadás-átvétel fordulónapján, e törvény erejénél fogva, a NIF Zrt. által
nyilvántartott könyv szerinti értéken, ellenérték nélkül, adó- és illetékmentesen, közvetlenül a vasúti pályahálózat
vagyonkezelője vagyonkezelésébe kerülnek, a NIF Zrt. vagyonkezelési jogának egyidejű megszűnése mellett
azzal, hogy az általános forgalmi adó tekintetében az általános forgalmi adóról szóló törvény alkalmazandó.
Az átadás-átvétel fordulónapjától számított hat hónapon belül a NIF Zrt. elszámolási kimutatást készít annak
céljából, hogy az érintett eszközöket az átadás-átvétel fordulónapján nyilvántartott könyv szerinti értéken
a könyveiből kivezesse és jelen bekezdés szerinti új vagyonkezelő könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.
(3) A nem állami tulajdonban álló, e § szerinti eljárásokban érintett ingatlanok állami tulajdonba vételéről
a vasúti pályahálózat vagyonkezelője köteles gondoskodni abban az esetben, ha az érintett (harmadik személy
tulajdonában álló) ingatlan részben, vagy egészben már a beruházás (fejlesztés) megkezdésének időpontja előtt
is vasútüzemi használat alatt állt. A beruházás előkészítésének és lebonyolításának időszakában szükségessé vált
területszerzéseknél az elmaradt, vagy elkezdett, de be nem fejezett állami tulajdonba vétel utólagos végrehajtása
érdekében, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény hatálybalépését követően megkezdett fejlesztések érdekében
szükségessé váló területszerzések során – a vasúti pályahálózat vagyonkezelőjének szakmai véleménye alapján –
a NIF Zrt. köteles eljárni. Az állami tulajdonba vételt követően az MNV Zrt. az érintett ingatlanokat a vasúti
pályahálózat vagyonkezelője részére vagyonkezelésébe adja.
(4) A 44. § (3) bekezdése szerinti közérdekű és közcélú tevékenység folytatása során
a) a vasúti pályahálózat vagyonkezelője használatában álló állami vagyonon végzett,
b) a NIF Zrt.-n és a vasúti pályahálózat vagyonkezelőjén kívül más vagyonkezelésében álló állami vagyonon végzett,
c) nem állami tulajdonban álló ingatlanon végzett
vasúti pályahálózathoz kapcsolódó – állami tulajdont keletkeztető – értéknövelő beruházások, felújítások
eredményeként létrejövő vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges eszközöket a NIF Zrt. a vasúti
pályahálózat vagyonkezelője részére ellenérték nélkül a NIF Zrt. által nyilvántartott könyv szerinti értéken, adó- és
illetékmentesen adja át azzal, hogy az általános forgalmi adó tekintetében az általános forgalmi adóról szóló törvény
alkalmazandó. A NIF Zrt. által ezen földterületeken létrehozott vagy megszerzett vasúti pályahálózat működéséhez
szükséges eszközök az átadás-átvétel fordulónapján, e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül a NIF Zrt. által
nyilvántartott könyv szerinti értéken, adó- és illetékmentesen, közvetlenül a vasúti pályahálózat vagyonkezelője
vagyonkezelésébe kerülnek.
(5) Azon, vasúti pályahálózat részét képező és akár az ingatlan-nyilvántartás, akár a vasúti pályahálózat
vagyonkezelőjének nyilvántartása szerint a vasúti pályahálózat vagyonkezelője vagyonkezelésében, kezelésében,
használatában vagy saját tulajdonában lévő eszközök vonatkozásában, amelyek tulajdonjogi vagy vagyonkezelési
helyzete nem rendezett – azaz az érintett eszköz az ingatlan-nyilvántartás vagy a vasúti pályahálózat
vagyonkezelőjének nyilvántartása szerint nincs állami tulajdonban és a vasúti pályahálózat vagyonkezelőjének
vagyonkezelésében – a fejlesztés előkészítő szakaszában, de legkésőbb az átadás-átvételig a vagyonrendezést
az állami vagyonról szóló törvény szerint el kell végezni.
(6) A nem állami tulajdonban lévő ingatlanon, állami beruházás keretében, a tulajdonos érdekében végzett,
nem vasúti pályahálózathoz kapcsolódó értéknövelő beruházások, felújítások átadás-átvételéről a tulajdonos
köteles megállapodni a NIF Zrt.-vel, a NIF Zrt. értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül. A települési
önkormányzatok és az állami tulajdonú víziközmű szolgáltató társaságok ingatlanain végzett beruházás esetén
a tulajdonos részére történő átadás ellenérték nélkül, adó- és illetékmentesen történik azzal, hogy az általános
forgalmi adó tekintetében az általános forgalmi adóról szóló törvény alkalmazandó.
(7) Az állami tulajdonú, de a vasúti pályahálózat vagyonkezelőjétől eltérő vagyonkezelő vagyonkezelésében
álló ingatlanon, állami beruházás keretében, a vagyonkezelő érdekében végzett, nem vasúti pályahálózathoz
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kapcsolódó értéknövelő beruházások, felújítások közvetlen átadás-átvételéről a vagyonkezelő köteles megállapodni
a NIF Zrt.-vel, a NIF Zrt. értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül.
(8) A vasúti társaság tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló területen megvalósuló vasútfejlesztés
esetén a vasúti társaság a beruházás jogerős használatba vételéig a beruházás megvalósításához szükséges
beavatkozásokat tűrni köteles.
(9) Az e §-ban foglaltak végrehajtása során az érintettek kötelesek kölcsönösen együttműködni.”
38. §		
A Vtv. a következő 87/F. §-sal egészül ki:
„87/F. § (1) A fejlesztési közreműködőként eljáró NIF Zrt. közérdekű és közcélú tevékenysége és az azzal összefüggő
jogok és kötelezettségek tekintetében e törvény 2015. július 17-én hatályos 85/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni
2015. július 18. és az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2015. évi CCXXV. törvény hatálybalépése közötti időszakra nézve is.
(2) A vasúti pályahálózat vagyonkezelőjének az e törvény 2015. július 17-ig hatályos 85/A. §-a alapján keletkezett
vagyonkezelői jogával összefüggő jogok és kötelezettségek tekintetében e törvény 2015. július 17-én hatályos
85/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni a 2015. július 18. és az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint
fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXV. törvény hatálybalépése közötti
időszakra nézve is.”
39. §		
A Vtv. 88. § (2) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„26. a vasútépítési projektek, illetve a 44. § szerinti létesítési, felújítási, fejlesztési tevékenységek során létrejövő
állami vagyon átadásával, elszámolásával, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatással, valamint építtetői feladatokkal
kapcsolatos részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
40. §		
A Vtv.
a)
26. § (3) bekezdésében a „magyar állam nevében” szövegrész helyébe a „magyar állam nevében
– e törvényben foglalt kivétellel –” szöveg,
b)
44. § (5) bekezdésében az „e §-ban szabályozott vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásban történő
bejegyzésére, valamint törlésére” szövegrész helyébe az „e §-ban valamint a 44/A. §-ban szabályozott
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésére, törlésére, egyéb módon történő
átvezetésére” szöveg
lép.

10. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása
41. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § (1) Az országos törzshálózati, valamint az e körbe nem tartozó vasúti pályát és tartozékait magába foglaló,
állami tulajdonban álló pályahálózat ingatlanainak, ingóságainak nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott működtetése érdekében kötött szerződés alapján létrejövő
jogviszonyokban e törvény és végrehajtási rendelete vagyonkezelési szerződésekre irányadó elszámolási és
nyilvántartási szabályait kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján létrejövő, ingatlanra vonatkozó működtetési jogot az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott ingatlan jogi
jellegeként kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba.”

11. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
42. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 44. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A NAV – autópálya, autóút és gyorsút kivételével – közút vagy közforgalom elől el nem zárt magánút
forgalmának korlátozását vagy lezárását rendelheti el a NAV nyomozó hatósága hatáskörébe tartozó
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy, valamint a NAV nyomozó hatósága

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

26929

hatáskörébe tartozó bűncselekmény elkövetőjének elfogására, ennek során – a közlekedés biztonságát is
figyelembe véve, külön jogszabályban meghatározott feltételekkel – útzárat telepíthet.”
(2) A NAV tv. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A NAV az (1) bekezdésben meghatározott célból autópályán, autóúton és gyorsúton útzár telepítését az illetékes
rendőrhatóságtól kérheti.”

12. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása
43. §

(1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
(a továbbiakban: Udt.) 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az útdíjköteles elemi útszakaszok használatához szükséges úthasználati jogosultság áll fenn:)
„b) valamely útdíjszolgáltatóval az e törvény szerinti bevallások útdíjszedőhöz történő benyújtására és útdíj
megfizetésére vonatkozó szerződés hatálya idején, ha bevallással és a díjfizetéssel összefüggő, e törvény
felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott kötelezettségének az úthasználó eleget tesz.”
(2) Az Udt. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az útdíjszedő köteles
a) olyan szervezeti egységet vagy a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságot létrehozni és fenntartani,
amely útdíjszolgáltatói, valamint
b) olyan szervezeti egységet létrehozni és fenntartani, amely útdíj-ellenőrzési
feladatokat lát el.”

44. §		
Az Udt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Jogosulatlan úthasználatnak minősül – a 9. § szerinti mentesség eseteinek kivételével –, ha:
a) az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában
– a c) pontban foglaltakat ide nem értve – nem keletkezett úthasználati jogosultság a 6. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint,
b) a díjfizetésre kötelezett az útdíjköteles elemi útszakaszt a díj- vagy környezetvédelmi kategóriájánál alacsonyabb
díj- vagy környezetvédelmi kategóriához tartozó bevallás alapján használja, vagy
c) az útdíjköteles elemi útszakasz használatára az érintett gépjármű vonatkozásában van hatályos,
az útdíjszolgáltatóval kötött – az e törvény szerinti bevallások útdíjszedőhöz történő benyújtására és útdíj
megfizetésére vonatkozó – szerződése, amelynek keretében az e törvény szerinti bevallási kötelezettségének
teljesítése érdekében fedélzeti eszköz használatára jogosult, de a fedélzeti eszköz az úthasználat időpontjában
szerepel az érvénytelenített fedélzeti eszközök nyilvántartásában, vagy annak egyéb módon nem biztosított
a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szabályszerű működtetése, és az útdíjköteles elemi útszakasz
használatának megkezdése előtt egyéb módon nem keletkezett a 6. § (2) bekezdésben meghatározott úthasználati
jogosultság.”
45. §		
Az Udt. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az útdíj-ellenőrzési feladatokat
a) az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: Rendőrség)
b) a közlekedési hatóság és
c) a 6. § (6) bekezdés b) pontja szerint létrehozott szervezeti egység
látja el (a továbbiakban együtt: útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezetek).
(2) Az útdíjszedő az útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezetek útdíj-ellenőrzési tevékenységének támogatása
érdekében:
a) adatgyűjtést végez a díjköteles útszakaszon közlekedő gépjárművekről, telepített fix vagy mobil eszközök
felhasználásával,
b) az a) pont szerinti eszközök útján felvételezett, valamint az útdíjszolgáltató, továbbá az útdíj-ellenőrzésre jogosult
szervezetek észlelése alapján tudomására jutott, azonosításra alkalmas adatokat és – amennyiben rendelkezésre
áll – a rendszámadatokat összeveti az úthasználati jogosultsággal rendelkezőkről rendelkezésére álló adatokkal,
az érvénytelenített fedélzeti eszközök nyilvántartásával, valamint az útdíj köteles elemi útszakaszok és úthasználati
díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában szereplő adatokkal,
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c) a b) pont szerinti összevetés alapján összeállított adatállományt – az úthasználatra jogosultakra vonatkozó
adatokat kivéve – átadja az útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezetek számára.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezet a (2) bekezdés c) pontja
szerinti adatállomány alapján a vélelmezett szabályszegések esetében – feladatkörébe tartozóan – hivatalból
megindítja a külön törvényben meghatározott hatósági eljárást.
(4) Az útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezetek az útdíj-ellenőrzési tevékenységük keretében jogosultak közvetlen
adathozzáféréssel a rögzített rendszámadat alapján az ellenőrzéshez szükséges gépjárműre vonatkozó adatokat
átvenni az úthasználati jogosultsággal rendelkezőkről az útdíjszedő által vezetett nyilvántartásból (úthasználati
jogosultsággal rendelkezők nyilvántartása).
(5) Az UD rendszerben kezelt adatok teljes körét egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen
adathozzáféréssel jogosult átvenni
a) a bíróság, a közigazgatási bírság bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából,
b) az ügyészség, az ügyész közigazgatási eljárásban történő részvételével összefüggő feladatok ellátása érdekében,
c) a nyomozó hatóságok, a hatáskörükbe tartozó bűncselekmények nyomozásával összefüggő feladatok ellátása
érdekében,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében,
e) a szervezett bűnözés elleni fellépés koordinációjáért felelős szerv az elemző-értékelő tevékenysége céljából,
f ) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott állami adó- és
vámhatósági feladataihoz kapcsolódó ellenőrző tevékenysége, az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása céljából.
(6) Az (5) bekezdésben felsoroltakon kívül az elektronikus ellenőrző rendszerből adatigénylésre jogosult az is, akit
a hatáskörébe tartozó feladat ellátása érdekében törvény feljogosít az elektronikus díjellenőrző rendszer adatainak
megismerésére.
(7) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezet a díjköteles útszakaszok
használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó szabályok helyszíni ellenőrzése alkalmával hatósági
ellenőrzés keretében eljárva jogosult:
a) a gépjárművet megállítani, a gépjármű helyzetét és állapotát dokumentálni, a gépjármű okmányait átvenni,
b) a feladat ellátása céljából az úthasználó személyazonosító okmányait és a gépjármű azonosító okmányait
megvizsgálni, dokumentálni,
c) a Rendőrség intézkedését kérni, és annak megérkezéséig – de legfeljebb két óra időtartamra – feltartóztatni azt,
aki a gépjármű okmányait nem adja át, vagy személyazonosságát nem igazolja, vagy az intézkedést más módon
akadályozza,
d) a jogosulatlan úthasználat tényének megállapítása esetén az ellenőrzésről jegyzőkönyvet felvenni és
az (1) bekezdés a) és b) pontban meghatározott díjellenőrzésre jogosult szerv intézkedését kérni, és annak
megérkezéséig – de legfeljebb két óra időtartamra – a gépjárművet feltartóztatni.
(8) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezet tekintetében a díjellenőrzést végző
személyekre a közúti közlekedésről szóló törvény kezelői ellenőrökre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni
kell azzal, hogy kezelői ellenőrön a díjellenőrzést végző személyt kell érteni.
(9) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezet ellenőrzési feladatkörében nem
utasítható.
(10) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezet eljárásával kapcsolatos
jogorvoslat elbírálására – a (11) bekezdésben foglalt kivétellel – a közlekedési hatóság jogosult.
(11) Ha az (1) bekezdés c) pontban meghatározott útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezet intézkedése alapján
közigazgatási hatósági eljárás indul, a (10) bekezdés szerint bejelentett jogorvoslatot – az ügy érdemében hozott
döntésében – az eljárás lefolytatására jogosult hatóság bírálja el.”
46. §		
Az Udt.
a)
10/A. §-ában a „11. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
törvényben” szöveg,
b)
26. § (9) bekezdésében az „útdíjellenőrzésre feljogosított szervezet” szövegrész helyébe az „útdíj-ellenőrzésre
jogosult szervezetek” szöveg
lép.
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13. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi
XCIX. törvény módosítása
47. §		
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény
(a továbbiakban: Kmt.) 442. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 151. § 1. és 2. pontja, a 258. §, a 47. alcím, az 54. alcím, a 418. §, a 420. § (2) bekezdése, a 421. § és a 422. §
(2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.”
48. §		
Nem lép hatályba a Kmt.
a)
155. §-a,
b)
157. § (3) bekezdése,
c)
158. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 2. pontja.

14. Záró rendelkezések
49. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 17. §, a 24. §, a 25. § i) pontja, a 3. alcím, az 5. és a 6. alcím, a 9. és a 10. alcím, a 46. § a) pontja a kihirdetést követő
8. napon lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 7. § (2) bekezdése, a 18. §, a 26. §, a 4. alcím, a 7. alcím és az 1. melléklet, a 8. alcím és a 11. alcím
a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.
(4) A 4. és 5. §, a 6. § (3) és (5) bekezdése, a 9–13. §, a 19. és a 20. §, a 21. § (1) és (2) bekezdése, a 23. § (1) és
(4)–(7) bekezdése, a 25. § d) és j)–l) pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 7. § (3) bekezdése 2016. január 2-án lép hatályba.
(6) A 43. § (1) bekezdése és a 44. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
(7) A 14. § (1) bekezdése, a 15. és a 16. §, a 21. § (4) bekezdése, a 22. § (2) bekezdése és a 23. § (2) bekezdése
2016. május 1-jén lép hatályba.
(8) A 3. § (2) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése és a 25. § g) pontja 2016. december 31-én lép hatályba.

50. §		
Ez a törvény
a)
a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i
167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és
piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
d)
a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2015. évi CCXXV. törvényhez
„1/1. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez

Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet
meghatározó főutak
(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres környezetét jelenti)
1. Gyorsforgalmi utak
A

1.

M0:

2.

B

Budaörs – Budakeszi – Nagykovácsi – Budapest [II. ker.] – Solymár – Pilisborosjenő – Üröm – Budakalász
– Budapest [III. ker.] – Szigetmonostor – Budapest [IV. ker.] – Dunakeszi – Budapest [XV. ker.] – Fót –
Csömör – Budapest [XVI. ker.] – Kistarcsa – Nagytarcsa – Budapest [XVII. ker.] – Ecser – Üllő – Vecsés
– Gyál – Budapest [XXIII. ker.] – Dunaharaszti – Szigetszentmiklós – Budapest [XXII. ker.] – Diósd –
Törökbálint – Biatorbágy – Budaörs
(Az M0 nyugati szektorában a nyomvonalat környezeti hatásvizsgálat alapján, a védett természeti
területen – ahol szükséges – alagútban kell vezetni.)
M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető (M0-on belüli autópálya besorolású) szakaszai

3.

M1:

Budaörs (M0) – Győr – Hegyeshalom – (Ausztria)

4.

M10:

Budapest térsége (M0) – Esztergom – (Szlovákia)

5.

M15:

Levél (M1) – Rajka – (Szlovákia)

6.

M19:

Bőny (M1) – Győr (1. sz. főút)

7.

R11:

Zsámbék (M1) – Esztergom – (Szlovákia)

8.

M2:

Budapest (M0) – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia)

9.

R21:

M3 Hatvan térsége – Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlovákia)

10.

R23:

Bátonyterenye – Fedémes – Ózd

11.

M25:

Füzesabony térsége (M3) – Eger

12.

M3:

Budapest (M0) – Hatvan – Füzesabony – Polgár – Görbeháza – Nyíregyháza – Vásárosnamény –
Beregdaróc – (Ukrajna)

13.

M30:

Mezőcsát térsége (M3) – Miskolc – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)

14.

M31:

Nagytarcsa térsége (M0) – Kistarcsa – Kerepes – Gödöllő térsége (M3)

15.

M34:

Vásárosnamény térsége (M3) – Záhony térsége – (Ukrajna)

16.

M35:

Görbeháza (M3) – Debrecen – Berettyóújfalu térsége (M4)

17.

M38:

Záhony térsége (M34) – (Szlovákia)

18.

M4:

Üllő (M0) – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu – Nagykereki – (Románia)

19.

M43:

Szeged (M5) – Csanádpalota – (Románia)

20.

M44:

Kecskemét térsége (M8) – Békéscsaba – Gyula – (Románia)

21.

M47:

Berettyóújfalu térsége (M4) – Békéscsaba – Algyő térsége (M43)

22.

R49:

Kántorjánosi térsége (M3) – Csenger térsége – (Románia)

23.

M5:

Gyál (M0) – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia)

24.

M6:

Budapest (M0) – Dunaújváros – Szekszárd – Bóly – Ivándárda térsége – (Horvátország)

25.

M60:

Bóly térsége (M6) – Pécs térsége – Drávatamási térsége – (Horvátország)

26.

R67:

Balatonlelle térsége (M7) – Kaposvár

27.

M7:

Törökbálint (M0) – Székesfehérvár – Siófok – Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – Letenye
– (Horvátország)

28.

M70:

Letenye (M7) – Tornyiszentmiklós – (Szlovénia)

29.

M75:

Balatonszentgyörgy térsége (M7) – Sármellék – Pacsa térsége (M9)

30.

R76:

Balatonszentgyörgy térsége (M7) – Keszthely – Zalaegerszeg térsége

31.

M8:

(Ausztria) – Szentgotthárd térsége – Veszprém – Enying térsége – Sárbogárd térsége – Dunaújváros –
Kecskemét térsége – Szolnok – Füzesabony térsége (M3)
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32.

R83:

Pápa – Tét – Győr

33.

M85:

Győr térsége (M1) – Csorna – Nagycenk – Sopron – (Ausztria)

34.

M86:

Szombathely térsége – Csorna – Mosonmagyaróvár térsége (M1)

35.

M9:

Nagycenk (M85) – Szombathely térsége – Püspökmolnári térsége – Zalaegerszeg térsége – Nagykanizsa
– Inke térsége – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd térsége – Szeged (M5)
”

2. melléklet a 2015. évi CCXXV. törvényhez
„1. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII. törvényhez

Az e törvény hatálya alá tartozó gyorsforgalmi utak
A
1.

Út betű- és
számjele

B
Hosszú távú úttípus

2.

M0

autóút

3.

M1–M7

4.
5.

C
Szakasz
(beruházás jellege)

D
Nagytávú úttípus

teljes útgyűrű (új út építése, kapacitásbővítés)

autópálya

autópálya

M0 – Egérút (kapacitásbővítés)

autópálya

M1

autópálya

M0 – Tatabánya (kapacitásbővítés)

autópálya

M2

autóút

M0 – országhatár (új út építése, kapacitásbővítés)

autópálya

M3

autópálya

Vásárosnamény – Beregdaróc, országhatár (új út
építése)

autópálya

7.

M4

autóút/autópálya

M0 – országhatár (új út építése, kapacitásbővítés)

autópálya

8.

M6

autópálya

Bóly – Ivándárda, országhatár (új út építése)

autópálya

9.

M7

autópálya

M0 – M8 (kapacitásbővítés)

autópálya

M8

autóút

országhatár – Vasvár és Veszprém –
Jászalsószentgyörgy (új út építése, kapacitásbővítés)

autóút

11.

M9

autóút

M86 – 53. sz. főút (új út építése, kapacitásbővítés)

autóút

12.

M10

autóút

Budapest – Kesztölc (új út építése)

autóút

13.

R11

gyorsút

M1 – Esztergom (új út építése)

autóút

14.

M15

autópálya

R21

gyorsút

Hatvan – Salgótarján – Somoskőújfalu (új út építése,
kapacitásbővítés)

autóút

R23

gyorsút

Bátonyterenye – Fedémes – Ózd (új út építése,
kapacitásbővítés)

autóút

M25

autóút

M3 – Füzesabony – Eger (új út építése,
kapacitásbővítés)

autópálya

M30

autópálya

Miskolc – országhatár (új út építése,
kapacitásbővítés)

autópálya

M34

autóút

Vásárosnamény (M3) – Záhony, Kisvárda kelet
(autóút) és Jéke – 4. sz. főút közötti bekötés, Kisvárda
és Jéke elkerülővel (összekötő út) (új út építése)

autópálya

Debrecen – Berettyóújfalu (a Debrecen déli
elkerülővel M35 – 47. sz. főút között – 2x1 főút) (új
út építése)

autópálya

Kecskemét térsége (M8) – Békéscsaba (új út építése)

autópálya

6.

10.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
M35

autópálya

21.

M44

gyorsút/autóút

22.

R49

gyorsút

23.

M60

gyorsút/autóút

M1 – országhatár (kapacitásbővítés)

M3 – országhatár (új út építése)
Pécs – Barcs, országhatár (új út építése)

autópálya

autóút
autópálya
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24.

M7 – Balatonlelle – Kaposvár (új út építése,
kapacitásbővítés)

R67

gyorsút

M70

autópálya

R76

gyorsút

M7 – Balatonszentgyörgy – Keszthely – Zalaegerszeg
(új út építése, kapacitásbővítés)

autóút

27.

R83

gyorsút

M1 – Pápa (új út építése, kapacitásbővítés)

autóút

28.

M85

autóút

Csorna – Sopron, országhatár (új út építése)

autópálya

autóút

Csorna – Szombathely (új út építése,
kapacitásbővítés)

25.
26.

29.

M86

M7 – országhatár (kapacitásbővítés)

autóút
autópálya

autóút
„

2015. évi CCXXVI. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról*
1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
1. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hatósági nyilvántartásban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi
azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”
2. §		
Hatályát veszti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 81. § (2) bekezdése.

2. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása
3. §		
Hatályát veszti a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 34/A. §-a.

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
4. §

(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39/A. §
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Építési tevékenység végzésére az építtető a vállalkozó kivitelezővel (alvállalkozói szerződés esetén a vállalkozó
kivitelező az alvállalkozó kivitelezővel) kivitelezési szerződést köt. A kivitelezési szerződés teljesítésében részt vevő
alvállalkozó kivitelező kivitelezési szerződésében rögzített fizetési határideje nem haladhatja meg az építtető és
a vállalkozó kivitelező által megkötött kivitelezési szerződésben meghatározott fizetési határidejét. Az építtetővel
szerződéses viszonyban álló vállalkozó kivitelező – a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó,
2015. november 1-jét követően megindított építési beruházásokra irányadó kifizetési szabályok alkalmazása
kivételével – a kivitelezési szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla
teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők
követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől.”
(2) Az Étv. 59. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az 58. § szerinti nyilvántartásban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi
azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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4. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása
5. §		
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ügyvéd az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül elláthatja a következő tevékenységeket is:]
„i) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység,”

5. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
módosítása
6. §		
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 13. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„13. § Az elkülönített állami pénzalap és a központi költségvetésben meghatározott célelőirányzat kezelője,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke, valamint a Közbeszerzési Hatóság elnöke minden év június 30-ig – az előző év
adatai alapján – összesített adatokat szolgáltat a miniszter részére a KKV-k részesedéséről a támogatásokból,
a vállalkozói hitelekből és a közbeszerzésekből.”

6. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása
7. §		
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
72/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72/B. § (1) Ha az
a) 1. § (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott, valamint
b) 1. § (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott tevékenységek szervezésével és irányításával összefüggő
tevékenységre (a továbbiakban együtt: vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenység) irányuló közbeszerzési eljárásban
a rezsióradíj mértéke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 76. §-a szerint
önállóan értékelésre kerül, aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, és köteles az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a szerint
indokolást kérni, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb a Kormány rendeletében megállapított
minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékénél.
(2) Az (1) bekezdésen kívüli esetekben az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében
köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatában
milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes költségeket milyen összeggel és módon
vett figyelembe.”

7. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény módosítása
8. §

(1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szolg. tv.) 16. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E § nem alkalmazható)
„c) a közbeszerzésekről szóló törvény alkalmazásában az ajánlattevővel, az alvállalkozóval vagy a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezettel szembeni kizáró okok hiányának, valamint a minőségbiztosítási szabványoknak
és a környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolására,”
(2) A Szolg. tv. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 26. §, a 27. §, valamint a 29. § szerinti nyilvántartásban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére
statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”

8. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
9. §		
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Gazdálkodó szervezet)
„b) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti, minősített adat
átadásával járó”
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(beszerzési eljáráson csak akkor vehet részt, ha az iparbiztonsági ellenőrzését végrehajtották és a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet a megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítványt részére kiállította. Az iparbiztonsági ellenőrzés
végrehajtását a minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél
kezdeményezi.)

9. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása
10. §		
Az Nvt. 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény)
„a) I. Fejezete, 4. §-a, 6–8. §-a, 10–11. §-a, 12. § (1) és (3)–(15) bekezdése, 13. §-a, 17. § (2) bekezdése, 18. §-a, 18/A. §,
valamint 1. és 2. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,”
(sarkalatosnak minősül.)

10. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása
11. §		
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egyetemes postai szolgáltató és a postai közreműködő között létrejött szerződés abban az esetben
minősül a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti szolgáltatási koncessziós szerződésnek, amennyiben a postai
közreműködő e tevékenységét oly módon végzi, hogy az ezzel kapcsolatos gazdasági kockázatot maga viseli.
A postai közreműködő különösen abban az esetben viseli maga a gazdasági kockázatot, ha az általa végzett
tevékenység ellenszolgáltatásaként nem átalánydíjra, hanem az elvégzett tevékenységgel arányos díjra jogosult,
továbbá az általa végzett tevékenységgel okozott kárért az egyetemes postai szolgáltató irányában felelősséggel
tartozik.”

11. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával,
valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény
módosítása
12. §

(1) Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,
és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: TSZSZ tv.) 1. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a Közbeszerzési Hatóság kijelölése alapján szakhatóságként működik közre
a közbeszerzési szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzésére irányuló eljárásban.”
(2) A TSZSZ tv. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyekben a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
szakértői tanács azon tagjai járhatnak el, akik tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti
nemzetbiztonsági ellenőrzést lefolytatták, és az ellenőrzés nemzetbiztonsági kockázatot nem állapított meg.”

12. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
13. §

(1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési tv.) 1. § (5) bekezdése a következő
m) ponttal egészül ki:
[(5) E törvény hatálya – a 23. § (1)–(3) bekezdésében, a 25. §-ban és a 26. § a) és d) pontjában foglaltak kivételével, a (7) és
(8) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem terjed ki]
„m) a közbeszerzési tárgyú képzésekre, így különösen a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenység végzéséhez, illetve az akkreditáció megszerzéséhez szükséges képzésekre.”
(2) A Felnőttképzési tv. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra
egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”
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(3) A Felnőttképzési tv. 15. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1)–(5) és (7) bekezdésben foglalt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi
azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”
(4) A Felnőttképzési tv. 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdésben foglalt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra
alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”

13. Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény módosítása
14. §

(1) Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Ettv.) 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § A Rendelet 3. cikk (1) bekezdése alkalmazásában Magyarország tekintetében európai területi társulásban
tagként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdése szerinti, jogi
személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt.”
(2) Az Ettv. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A jóváhagyás a Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében szabályozott eseteken túl akkor tagadható meg, ha]
„a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kérelmező – ide nem értve az államot és a jelen bekezdés b) és
c) pontjában meghatározott kérelmezőt – nem rendelkezik felettes szervi hozzájárulással arra vonatkozóan, hogy
az egyezménytervezet szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,”

14. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló
2014. évi XC. törvény módosítása
15. §		
Hatályát veszti a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló
2014. évi XC. törvény 17. § a) pontja.

15. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosítása
16. §		
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes
törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésében az „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
9. § (1) bekezdés c) pontja” szöveg lép.

16. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosítása
17. §		
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden
esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárása esetén
a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és
b) az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár vagy legalacsonyabb költség is lehet.”

17. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
18. §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési
eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatás
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több
szervezet legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés
a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
e) nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
f ) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó
támogatásból
valósul meg.”
A Kbt. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényt nem kell alkalmazni)
„a) a külön törvényben – annak hatálybalépéséig e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben –
meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekre azzal, hogy e beszerzésekre a külön törvényben
– annak hatálybalépéséig e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben – meghatározott
szabályok alkalmazandók, valamint ha a beszerzés a külön törvény alkalmazása alól is kivételt képez és a b) pont
ba) alpontjának megfelelő kivételi esetben az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében a külön törvény alkalmazása alól
felmentést adott, illetve a külön törvény hatályba lépéséig a b) pont ba) alpontjának megfelelő kivételi esetben
e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a Kormány egyedi döntésének megfelelően
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet sajátos szabályai alkalmazandók;”
A Kbt. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt,
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban meghatározottak szerint
időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.”
A Kbt. 148. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3)–(4) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni]
„e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetében
a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételétől, vagy a teljesítésre vonatkozó
adatok [43. § (1) bekezdés f ) pont] Közbeszerzési Hatóság által működtetett adatbázisban – amennyiben
a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges az ajánlatkérő saját vagy fenntartója
honlapján – való közzétételétől számított harmincadik napot.”
A Kbt. 195. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közbeszerzésekért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott központi ellenőrzéssel összefüggésben
eljárási bírsággal sújthatja azt az ellenőrzéssel érintett szervezetet, amely a külön jogszabályban meghatározott
kötelezettségeit nem teljesíti vagy a határidőket elmulasztja.”
A Kbt. 197. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján
megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy
hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. A 139. §, a 141. §,
a 142. §, a 153. § (1) bekezdés c) pontja és a 175. § rendelkezéseit alkalmazni kell e törvény hatálybalépését
megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és teljesítés
ellenőrzésére, továbbá a XXI. fejezet rendelkezéseit az ezekkel összefüggő jogorvoslati eljárásokra.”
A Kbt. 197. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti külön törvény hatálybalépéséig a 198. § (1) bekezdés 20–21. pontja szerinti
Korm. rendeletek által szabályozott beszerzési eljárásokban a jogorvoslati eljárás lefolytatása a Közbeszerzési
Döntőbizottság hatáskörébe tartozik. A jogorvoslati eljárás során e törvény Hatodik Része szerint kell eljárni, azzal,
hogy a jogorvoslati kérelem és a döntés a Közbeszerzési Hatóság honlapján nem tehető közzé, és a Közbeszerzési
Döntőbizottság csak zárt tárgyalást tarthat.”
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(8) A Kbt. 198. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„14. az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, a Kormány közalapítványai,
valamint azon többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek közbeszerzései megindításának
engedélyezésére és lefolytatásának központi ellenőrzésére vonatkozó sajátos szabályokat, amelyekben az állam
nevében a tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja, valamint
e szervezetek közbeszerzési szerződései, építési vagy szolgáltatási koncessziói módosításának engedélyezésére
vonatkozó sajátos szabályokat, valamint e szervezetek és a kezelésükben lévő vagy általuk alapított alapítványok
nem közbeszerzés útján megkötött, beszerzést megvalósító szerződései megkötésének és módosításának
engedélyezését, a közbeszerzések központi ellenőrzésével és engedélyezésével összefüggésben megküldendő
adatok körét, továbbá a központi ellenőrzéssel összefüggésben a közbeszerzésekért felelős miniszter által
kiszabható bírságot és – az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével – annak mértékét. Az engedélyezési és
ellenőrzési tevékenység keretében a Kormány jogpolitikai céljainak érvényesítése érdekében a közbeszerzésre,
illetve annak feltételeire vonatkozó tartalmi követelmények is előírhatóak;”
(9) A Kbt. 198. § (1) bekezdése a következő 20–22. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„20. a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti külön törvény hatálybalépéséig a védelem terén kifejezetten katonai,
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, szolgáltatások megrendelésére, valamint építési
beruházásokra vonatkozó sajátos szabályokat;
21. a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekre
vonatkozó sajátos szabályokat;
22. a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti külön törvény hatálybalépéséig a hírszerző és elhárítási tevékenységhez
kapcsolódó beszerzésekre vonatkozó sajátos szabályokat.”
(10) A Kbt. 198. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a közbeszerzésekért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„c) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tevékenységére, a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására, a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadók nyilvántartásba vételét megelőző előzetes regisztrációjára, az előzetes regisztráció
feltételeire és folyamatára, valamint – az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével – az előzetes regisztráció
díjára és beszedésére, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékére, annak vezetésére,
a névjegyzékbe vétel feltételeire, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók szakmai testületére valamint
– az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével – a névjegyzékbe történő felvételért, a bejegyzés megújításáért,
illetve a névjegyzékbe bejelentett adatok kiegészítéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékére
vonatkozó szabályokat, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező
felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokat;”

18. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. §		
A 10. § (1)–(3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2015. évi CCXXVII. törvény
az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő
szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint
a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról*

1. §

(1) Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,
és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.) 1. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződés (a továbbiakban
együtt: szerződés) építőipari teljesítéséből eredő, e törvényben meghatározott kérdésekben a megrendelő,
a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó (a továbbiakban együtt: fél) megbízására szakértői véleményt ad, ha
a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés
nem történt meg.”
(2) A Tszszt. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E törvény alkalmazásában
a) szerződést biztosító mellékkötelezettség a garancia, zálogjog és kezesség,
b) biztosítékot nyújtó személy: a garanciát vállaló pénzügyi intézmény vagy biztosító, a zálogkötelezett és a kezes.”

2. §		
A Tszszt. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv)
„b) tagjait az igazságügyi szakértők és az építési műszaki ellenőrök közül az építésgazdaságért felelős miniszter
– a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Igazságügyi
Szakértői Kamara és építőipari szakmai szervezetek véleményezése mellett – az igazságügyért felelős miniszter”
(egyetértésével nevezi ki.)
3. §

(1) A Tszszt. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ügyben eljáró szakértői tanács három tagját és közülük a szakértői tanács elnökét a Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv vezetője jelöli ki a vizsgálandó építészeti-műszaki tervezési, illetve az építőipari kivitelezési munka
szakterületének megfelelő, a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagok közül. A szakértői tanács elnökének kizárólag
igazságügyi szakértő jelölhető ki.”
(2) A Tszszt. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv nevében szakértői tanácsban két szakértő jár el, ha az ügyben
a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg, és a vitatott bruttó érték nem haladja meg
a 6 millió forintot. Ezen eljárásban a szakértői tanács elnökeként a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője vagy
vezetőhelyettese vesz részt.”

4. §		
A Tszszt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adott ügy kapcsán a szakértői tanács tagjaként nem járhat el, aki a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerint mint szakértő sem járhatna el. Az elfogultságát kell vélelmezni különösen annak, aki bármely fél
megbízásából az adott ügy tárgyát képező építési beruházásnál korábban szakértőként járt el.”
5. §		
A Tszszt. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakvélemény – a jogszabályban a szakértői vélemény tartalmára vonatkozó előírások szerint – a következő
kérdések tárgyában készül:
a) a szerződés műszaki tartalma szerint a vállalkozót (alvállalkozót) terhelő munkák leírása,
b) az a) pont szerinti munkák közül a teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített munkák mennyiségének és
minőségének meghatározása,
c) az a) pont szerinti munkák közül a teljes bizonyossággal megállapíthatóan el nem végzett munkák
meghatározása, és

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.

26941

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

d) a b) és c) pont szerinti munkáknak a szerződés szerinti költségvetési tételek, vagy az átalánydíj arányos részének
alapulvételével meghatározott értéke.”
6. §		
A Tszszt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakértői tanács a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot kivitelezési szerződés vizsgálata
esetén – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott kivétellel – a kivitelezés helyszínén végzi el.
A szakértői vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.”
7. §		
A Tszszt. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye alapján a szerződést biztosító mellékkötelezettség
érvényesítése nem indokolt,
a) a garanciát vállaló pénzügyi intézmény vagy biztosító a garanciaszerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem
teljesíti,
b) a zálogjog a Ptk.-ban írt egyik módon sem érvényesíthető,
c) a kezes a kötelezett helyett való teljesítésre vállalt kötelezettségét nem teljesíti.”
8. §		
Ez a törvény 2016. május 1-jén lép hatályba.
9. §		
Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2015. évi CCXXVIII. törvény
a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról*

1. §		
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) 3. §-a a következő szöveggel lép
hatályba:
„3. § (1) Az akkreditálási eljárásra, a felügyeleti vizsgálati eljárásra, az akkreditált szervezet, illetve természetes
személy akkreditált tevékenységével kapcsolatos panasz intézésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az e törvényben és
a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az akkreditáló szerv által hozott határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye. Az akkreditálási eljárásban
újrafelvételi eljárásnak nincs helye.”
2. §		
A Natv. 6. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„6. § (1) Az akkreditálási eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll.
(2) Az értékelési szakasz során az akkreditáló szerv szakértőként minősítőkből és az akkreditálási kérelemmel
érintett területen szakértelemmel rendelkező személyekből álló értékelő csoportot rendel ki.
(3) Az akkreditáló szerv az akkreditálási eljárás és a felügyeleti vizsgálat döntéshozatali szakaszában a nemzeti
akkreditálás rendszerébe tartozó szakterületeken szakértőként az akkreditáló bizottságot rendeli ki.
(4) Az értékelő csoport tagja nem lehet olyan személy, aki az akkreditáló bizottság tagja.
(5) Az értékelési szakasz ügyintézési határideje száz nap.
(6) A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje harminc nap.
(7) A döntéshozatali szakaszban az akkreditáló szerv határoz az akkreditálásról vagy az akkreditálás iránti kérelem
elutasításáról. Az akkreditált státusz öt évre szól.
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(8) Az akkreditáló szervnek az akkreditált státuszra vonatkozó határozata elismeri és igazolja, hogy egy szervezet
vagy természetes személy alkalmas meghatározott megfelelőségértékelési feladat elvégzésére.”
3. §		
A Natv. 7. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„7. § Az akkreditálási eljárásáért, az akkreditált státusz területének bővítési eljárásáért, a kérelemre indult felügyeleti
vizsgálati eljárásért, továbbá a külföldi akkreditált státusz elismerési eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni.”
4. §		
A Natv. 8. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„8. § (1) Az akkreditált státusz alapjául szolgáló körülmények fennállását, valamint az akkreditált szervezet, illetve
természetes személy alkalmasságát felügyeleti vizsgálat keretében, indokolt esetben rendkívüli felügyeleti vizsgálat
keretében ellenőrizni kell.
(2) A felügyeleti vizsgálat az akkreditált szervezet vagy természetes személy kérelmére indul. Rendkívüli felügyeleti
vizsgálatra panaszbejelentés, az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények megváltozása, valamint – az 5. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek esetében – a 600/2012/EU bizottsági rendelet 51. cikke szerint
kerülhet sor. A rendkívüli felügyeleti vizsgálatra a felügyeleti vizsgálatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) A rendkívüli felügyeleti vizsgálat hivatalból indul.
(4) Az akkreditált szervezet az első felügyeleti vizsgálat iránti kérelmet az akkreditált státusz első megadásától
számított egy éven belül, azt követően legfeljebb kétévente köteles benyújtani úgy, hogy a helyszíni szemlék között
két évnél hosszabb idő nem telhet el.
(5) Az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet az akkreditált státusz megadásától számított egy éven
belül, azt követően legfeljebb évente nyújtja be a felügyeleti vizsgálat iránti kérelmet.
(6) A felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll. Az értékelési szakasz ügyintézési
határideje hatvanöt nap. A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje tizenöt nap.
(7) A felügyeleti vizsgálati eljárás esedékességéről a (4) bekezdésben szabályozott esetben a legutolsó helyszíni
szemle után tizenkilenc hónappal, az (5) bekezdésben szabályozott esetben a legutolsó helyszíni szemle után hét
hónappal az akkreditáló szerv értesíti az akkreditált szervezetet vagy természetes személyt a felügyeleti vizsgálati
eljárás kezdeményezésének kötelezettségéről és a kérelem benyújtásának határidejéről.
(8) Az akkreditáló szerv a felügyeleti vizsgálat eredményétől függően az akkreditált státuszt
a) legfeljebb a 6. § (7) bekezdésében meghatározott időtartamig fenntartja,
b) részlegesen vagy teljeskörűen felfüggeszti, vagy
c) részlegesen vagy teljeskörűen visszavonja.
(9) A felügyeleti vizsgálat jogerős lezárásáig az akkreditált státusz érvényes.
(10) Ha az akkreditáló szerv az akkreditált státuszt részlegesen vagy teljeskörűen felfüggeszti, részlegesen vagy
teljeskörűen visszavonja, vagy az akkreditált szervezet vagy természetes személy kérelmére az akkreditált területet
szűkíti, erről a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott, feladatkörrel
rendelkező kijelölő hatóságot értesíti. A felügyeleti vizsgálat, illetve a rendkívüli felügyeleti vizsgálat eredményeit
az akkreditáló szerv a feladatkörrel rendelkező kijelölő hatóságnak megküldi.
(11) Az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet akkreditált státuszának időtartama alatt az akkreditáló
szerv a felügyeleti vizsgálatok során – a bűnügyi nyilvántartó szerv bevonásával – ellenőrzi, hogy a hitelesítő
szervezet vezető tisztségviselője, munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében
foglalkoztatott hitelesítő szakértője (a továbbiakban: hitelesítő szakértő), vezető hitelesítő szakértője büntetlen
előéletű-e, nem áll-e a hitelesítési vagy hitelesítői szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt. A felügyeleti vizsgálat lefolytatása céljából az akkreditáló szerv adatot kér annak igazolására, hogy
a vezető tisztségviselő vagy a hitelesítő szakértőként, vezető hitelesítő szakértőként foglalkoztatott személy
büntetlen előéletű és nem áll a hitelesítési vagy hitelesítő szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt. A bűnügyi nyilvántartó szervtől kapott adatot az akkreditáló szerv addig kezelheti, amíg
az érintett személy a hitelesítő szervezettel vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban áll.
(12) A (11) bekezdés szerinti adatkérés céljából az akkreditált szervezet az akkreditáló szerv rendelkezésére bocsátja
a vezető tisztségviselő, a hitelesítő szakértő és a vezető hitelesítő szakértő a bűnügyi nyilvántartási rendszerről,
az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról,
valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 69. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti adatait. Az adatokat az akkreditáló szerv addig kezelheti, amíg az akkreditált hitelesítő
szervezet szerepel a 12. § szerinti nyilvántartásban.”
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(1) A Natv. 9. § (1) bekezdése a következő e) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes
körűen felfüggeszti, ha)
„e) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet vonatkozásában a 600/2012/EU bizottsági rendelet
53. cikk (2) bekezdésében meghatározott körülmények fennállnak, vagy ha a 8. § (12) bekezdése szerinti
adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a hitelesítő szervezet vezető tisztségviselője, hitelesítő szakértőként,
vezető hitelesítő szakértőként foglalkoztatottja büntetett előéletű vagy a hitelesítési vagy hitelesítő szakértői
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll.”
(2) A Natv. 9. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy
teljeskörűen felfüggesztheti, ha az akkreditált szervezet vagy természetes személy a jelentős változás bejelentését
elmulasztja. Jelentős változásnak minősül:
a) az akkreditált szervezet jogi, tulajdonosi vagy szervezeti formájában, felépítésében, vezetésében,
b) az akkreditált tevékenységet ellátó személyek létszámában, fél éven belül, 30%-ot elérő vagy meghaladó
mértékben,
c) az akkreditált szervezeti egység vezetőjének, minőségirányítási vezetőjének vagy olyan munkatársának
személyében, aki az adott akkreditálási tevékenységet kizárólagosan végezte,
d) az akkreditált szervezet székhelyében, telephelyében, az akkreditált természetes személy lakcímében, valamint
e) az akkreditált területben
bekövetkezett változás.”

6. §		
A Natv. 10. §-a a következő g) és h) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes
körűen visszavonja, ha)
„g) az akkreditált szervezet vagy természetes személy az akkreditáló szerv értesítését követő 2 hónapon belül nem
kérelmezi felügyeleti vizsgálatát,
h) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet a 600/2012/EU bizottsági rendelet 53. cikk
(3) bekezdésében meghatározottak szerint járt el.”
7. §		
A Natv. 12. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„12. § (1) Az akkreditáló szerv nyilvántartást vezet az akkreditált szervezetekről és természetes személyekről, amely
tartalmazza
a) az akkreditált szervezetek és természetes személyek nyilvántartási számát,
b) az akkreditált szervezetek, szervezeti egységek cégnevét és természetes személyek nevét,
c) az akkreditált szervezetek, szervezeti egységek székhelyét, telephelyeit és természetes személyek lakóhelyét,
d) az akkreditált tevékenységet és tevékenységi területet,
e) az akkreditált státusz kezdeti és lejárati időpontját,
f ) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet akkreditált státuszának részleges vagy teljes
felfüggesztésére, részleges vagy teljes körű visszavonására vonatkozó információkat,
g) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek tekintetében azokat a tagállamokat, amelyekben
a hitelesítő szervezet hitelesítést végez és
h) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek által foglalkoztatott hitelesítő szakértők nevét,
lakcímét, nyilvántartási számát, szaktudását, minősítését, jogosultságának korlátozottságára vonatkozó adatokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1) bekezdés a) és d)–h) pontjában meghatározott adatok tekintetében
közhiteles nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartást az akkreditáló szerv a honlapján közzéteszi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra
alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatóak.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az akkreditáló szerv az akkreditált státusz visszavonását követő
10. év utolsó napjáig kezeli. Ezt követően a nyilvántartásból az adatokat az akkreditáló szerv visszaállíthatatlanul
törli.”
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8. §		
A Natv. 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) az akkreditálási eljárásnak, a felügyeleti vizsgálat eljárásának, a külföldi akkreditált státusz elismerésére
vonatkozó eljárásnak és az akkreditált státusz alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változás
bejelentésének részletes szabályait és az értékelő csoport, az akkreditáló bizottság összetételére, eljárására,
díjazására vonatkozó szabályokat, valamint”
(rendeletben határozza meg.)
9. §		
A Natv. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
az akkreditálási eljárásért, az akkreditált státusz területének bővítési eljárásáért, a kérelemre indult felügyeleti
vizsgálati eljárásért, továbbá a külföldi akkreditált státusz elismerési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
mértékét, a díjak beszedésének, kezelésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”
10. §		
A Natv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A Nemzeti Akkreditáló Testület által ellátott feladatokat 2016. január 1-jén a központi költségvetési
szervként működő akkreditáló szerv veszi át.
(2) A 15. §-ban meghatározott határnapon folyamatban lévő eljárásokat az akkreditáló szerv folytatja le. A Nemzeti
Akkreditáló Testület által kiállított akkreditálási okiratot az akkreditáló szerv az első általa lefolytatott felügyeleti
vizsgálat során visszavonja, és – a felügyeleti vizsgálat eredményétől függően – egyidejűleg azzal azonos tartalmú
akkreditálási okiratot állít ki.
(3) A Nemzeti Akkreditáló Testület magánjogi jogai és kötelezettségei átszállnak az akkreditáló szervre. A Nemzeti
Akkreditáló Testület által megkötött nemzetközi együttműködési megállapodások és a nemzetközi szervezetekben
tagként vállalt jogok és kötelezettségek átszállnak az akkreditáló szervre.
(4) A Nemzeti Akkreditáló Testülettel munkaviszonyban álló személy munkaviszonya 2016. január 1-jével
az akkreditáló szervvel fennálló kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. A jogviszony átalakulására
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/F. § (2)–(13) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy átvevő
költségvetési szerv alatt az akkreditáló szervet, társaság alatt a Nemzeti Akkreditáló Testületet kell érteni.
(5) A Nemzeti Akkreditáló Testület vagyona, az állam által átvett feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása
érdekében 2016. január 1-jével ingyenesen az állam tulajdonába kerül. Az állam tulajdonába került vagyon
tekintetében a vagyonkezelői jog e törvény erejénél fogva ingyenesen az akkreditáló szervet illeti meg. A Nemzeti
Akkreditáló Testület vagyonának állam általi átvételével összefüggő eljárásokban az államot 2015. december 31-ig
az iparügyekért felelős miniszter, 2016. január 1-jétől az akkreditáló szerv képviseli. A Nemzeti Akkreditáló Testület
elnöke írásban, 2015. december 31-éig a Nemzeti Akkreditáló Testület vagyonáról teljes körű tájékoztatást ad
az iparügyekért felelős miniszter részére, a tájékoztatás alapját a Nemzeti Akkreditáló Testület által hitelesített,
2015. december 31-én felvett vagyonleltár képezi. A Nemzeti Akkreditáló Testület a tájékoztatással egyidejűleg
teljességi nyilatkozatot tesz a Nemzeti Akkreditáló Testület vagyona tekintetében. A Nemzeti Akkreditáló Testület
vagyonát nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe.
(6) A Nemzeti Akkreditáló Testület 2015. december 31-ig 2016. január 1-jei értéknappal átutalja valamennyi
pénzforgalmi számláján lévő pénzeszközét az akkreditáló szerv fizetési számlájára, valamint a készpénzállományát
átadja az akkreditáló szerv részére. A pénzeszközök átadását a Nemzeti Akkreditáló Testület saját tőkéjével (ezen
belül az eredménytartalékával) szemben kell elszámolni.
(7) Az akkreditáló szerv 2016. január 31-ig gondoskodik a Nemzeti Akkreditáló Testület – 2015. december 31.
napjára, mint mérlegfordulónapra vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – tevékenységet
lezáró számviteli beszámolójának elkészítéséről, könyvvizsgálatáról, letétbe helyezéséről és közzétételéről, valamint
a záró adóbevallások elkészítéséről és azok illetékes adóhatóságnak történő benyújtásáról.
(8) A Nemzeti Akkreditáló Testület köteles együttműködni az iparügyekért felelős miniszterrel, és a feladat
ellátásával összefüggő adatokat, iratokat, valamint az akkreditált szervezetekről és természetes személyekről
vezetett nyilvántartást 2015. december 31-éig az iparügyekért felelős miniszter által kijelölt személy rendelkezésére
bocsátani.
(9) A 2016. január 1-jén folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban a Nemzeti Akkreditáló Testület helyébe
az akkreditáló szerv lép.
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(10) A 2016. január 1-jét megelőzően kiadott, az akkreditálás odaítéléséről szóló határozatok a bennük foglalt
időpontig, illetve az e törvény szerinti visszavonásukig érvényesek.”
11. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a törvény 2016. január 2-án hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), e), h) és u) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és az 1–5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és a 6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím és a 7. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 7. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím és a 8. melléklet tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont
ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, valamint e) pont ed) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 11. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. §
(3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím és a 11. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 15. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 17. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 38. § (3) bekezdés c)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Az orvos a beutalót az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

26947

is kiállíthatja. Az EESZT útján kiállított beutalóra e rendelet szabályai az e §-ban meghatározott eltérésekkel
alkalmazandóak.
(2) Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére az EESZT útján papír alapú igazolást
állít ki a beutalóról. Az igazolást a beteg részére az EESZT útján tett rendelkezés esetén elektronikus formában
az EESZT működtetője állítja ki.
(3) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a beutalót az EESZT útján tekinti meg és ellenőrzi, valamint
az EESZT útján rögzíti az ellátás megtörténtét. Ha az adatok rögzítése bármely okból sikertelen, az ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató az ellátást követő 24 órán belül köteles az adatokat rögzíteni.
(4) A beutaló orvos a beutaló kiállításával egyidejűleg, vagy a beteg a beutaló érvényességi idején belül az EESZT
erre szolgáló internetes felületén az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz időpontot tud foglalni.
(5) Ha az EESZT útján kiállított beutalón javítást vagy más változtatást kell eszközölni, a beutaló orvos a beutalót
a változtatás okának megjelölésével az EESZT útján visszavonja. A beutaló orvos ilyen esetben értesíti a beteget
– kivéve, ha a változtatás szükségességét a beteg jelzi az orvos felé –, és gondoskodik új beutaló kiállításáról.
4/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók kötelesek az EESZT útján közzétenni és folyamatosan frissíteni az e rendelet
szerinti beutalóval igénybe vehető szolgáltatásaikra nyitva álló szabad időpontokat.
(2) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerint közzétett időpontokat – kivételes esetben,
alapos okból – az EESZT útján módosíthatja vagy törölheti. Lefoglalt időpont módosítása, vagy törlése esetén
az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles a beteg értesítésére, valamint új időpont egyeztetésére.”
2. §		
A Vhr. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (9) és (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) Az egy évnél hosszabb kihordási idejű, az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott,
támogatással javítható eszközcsoportokba tartozó gyógyászati segédeszközök esetében a termék gyártója biztosítja
a termék javítását dokumentáló szervizkönyvet (a továbbiakban: szervizkönyv). A szervizkönyv tartalmazza a gyártó
vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét, az eszköz megnevezését, típusát, a kormányrendeletben foglaltak
alapján vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamot és az eszköz gyártási számát.
(9) A szervizkönyvet az eszköz kiszolgáltatása során az eszközzel együtt a kiszolgáltatást végző adja át a gyógyászati
segédeszközt átvevő személynek.
(10) Az eszköz javítását végző a szervizkönyvben rögzíti az eszközön észlelt hibát, az elvégzett javításokat, a javítás
időpontját, valamint a javítási díj nettó és bruttó összegét.”
3. §		
A Vhr. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történő javítását, karbantartását az OEP-pel
a) az Ebtv. 30. § (3a) bekezdése alapján szerződést kötött gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője, illetve
gyógyászati segédeszköz javítását végző és a gyártó meghatalmazásával rendelkező egyéb szervezet, továbbá
b) az Ebtv. 30. § (2) bekezdése alapján szerződést kötött és a gyártó meghatalmazásával rendelkező egészségügyi
szolgáltató
végezheti.”
4. §

(1) A Vhr. 11/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c)–e) pontja, valamint az Ebtv. 26. § (2a) és (2b) bekezdése szerinti kérelem
a biztosított választása esetén elektronikus úton is benyújtható. Ezen kérelmekkel kapcsolatos eljárások során
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §-a szerinti
kapcsolattartás az ügyfélkapun keresztül valósul meg.”
(2) A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint – a b) pont bb) alpontját kivéve – a gyógyszer
kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által
megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és – a (3) bekezdés a) pontjában
foglalt eset kivételével – a kérelemhez mellékelni kell:]
„e) az Ebtv. 26. § (2) bekezdése szerinti méltányossági kérelmeknél a rendelésre jogosult orvos által jogszabály
szerint kiállított vényt.”
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5. §		
A Vhr. 31/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A táppénz időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem kizárólag a 2. § és a 3. § alapján beutalásra jogosult
orvos által kiadott igazolásban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető.”
6. §		
A Vhr. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti
táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta – az erre
rendszeresített nyomtatványon – elszámolást nyújt be a kormányhivatalhoz. Az elszámolást a kormányhivatal,
mint kifizetőhely az OEP-hez nyújtja be. Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is.
A kormányhivatal és az OEP az elszámolást – a beérkezésétől számított nyolc napon belül – felülvizsgálja és
az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik a Magyar Államkincstáron
keresztül az átutalásról.”
7. §		
A Vhr. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási betegség tényét a táppénz iránti kérelem elbírálására hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező szervnek kell elbírálnia akkor is, ha a biztosított a balesetből eredően nem vált
keresőképtelenné. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés vagy foglalkozási betegség pontos leírását.”
8. §		
A Vhr. 49/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49/E. § (1) Az Ebtv. 80. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett a bejelentést az OEP által
rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a kormányhivatalhoz teljesíti.
(2) Az Ebtv. 80. § (5) bekezdése szerint bejelentésre kötelezett személy a bejelentéshez – az (1) bekezdésben
előírtakon túl – a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy
a nemzetközi szervezet által kiadott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló
uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt vagy egyéb igazolást köteles csatolni a biztosítási időszakról.”
9. §		
A Vhr.
a)
14. § (2) bekezdésében az „Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében” szövegrész
helyébe az „Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében”
szöveg,
b)
14. § (3) bekezdésében az „az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a (2) bekezdésében
meghatározott körzet” szövegrész helyébe az „az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
6. §-ában meghatározott körzet” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti a Vhr.
a)
5/B. § (1) bekezdés f ) pontja,
b)
11/D. § (3) bekezdésében a „valamint az aa) pont szerinti esetben a rendelésre jogosult orvos által kiállított
vényt,” szövegrész,
c)
28. § (1) és (1a) bekezdése.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.)
Korm. rendelet
a)
1. számú melléklet 2. pont b) alpontjában az „R.-ben meghatározott típusú kivehető fogpótlások” szövegrész
helyébe az „R.-ben meghatározott típusú kivehető, illetve rögzített fogpótlások” szöveg,
b)
2. számú mellékletében foglalt táblázat 14. pontjában a „4. § (1) bekezdés a)–b) pontja” szövegrész helyébe
a „4. § (1) bekezdése” szöveg
lép.
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3. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (13a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13a) A méhnyakszűréssel kiegészített ellátásra szóló finanszírozási szerződéssel rendelkező területi védőnői
szolgáltatók az ellátott esetekről havonta a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig – az OEP honlapján
található rekordkép szerinti adattartalommal – jelentést küldenek az OEP-nek. Az egy esetre járó díj mértéke
2000 forint, amelyből a védőnői szolgáltató a szűrést végző védőnő díjazására szűrési esetenként 900 forintot
– amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza – köteles fordítani. Az eseti díjazás kifizetésére
a tárgyhónapot követő második hónapban kerül sor. A díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti Védőnő,
anya-, gyermek- és ifjúságvédelem előirányzata szolgál.”
13. §

(1) A Kr. 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szolgáltatásvolumennel lekötött egynapos ellátásokra eső teljesítmények az egészségbiztosításért felelős
miniszter javaslatára oszthatóak újra az előző évi teljesítményekre figyelemmel.”
(2) A Kr. 27. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az egyes egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában meg kell
határozni azt a maximális teljesítmény mennyiséget, melyet a szolgáltatók a 2013. november 1. és 2014. október
31. közötti időszakban elszámolt teljesítményükből az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások
szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet és az R. szerinti teljesítményként számolhattak volna
el. Ezen elvi teljesítménymennyiség 43 százaléka képezi az aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében végezhető
egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó, tárgyévi, 12 havi keretet.”
(3) A Kr. 27. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében a (2a) bekezdés szerinti elvi egynapos teljesítménymennyiség keretét
az egyes egészségügyi szolgáltatóknak a 28/A. számú mellékletben foglalt táblázat „C” megjelölésű oszlop szerinti
TVK-ja tartalmazza.”

14. §		
A Kr. 28. § (1b)–(1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1b) Ha a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátási teljesítménye – ide
nem értve a 27. § (2a) bekezdése szerinti elvi egynapos teljesítménymennyiség tárgyhónapra vonatkozó mértékét
meghaladó teljesítményt, valamint a 27. § (7) bekezdése szerinti teljesítményt – meghaladja az (1) bekezdés szerint
elszámolt teljesítményt, a finanszírozó legfeljebb 4 százalék többletteljesítményt az alapdíj 25 százalékával számol el.
(1c) A szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos
sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményének a 27. § (2a) bekezdése szerinti elvi egynapos
teljesítménymennyiség tárgyhónapra vonatkozó mértékét meg nem haladó mennyiségét a finanszírozó az alapdíj
és az (1b) bekezdés alapján meghatározható, szolgáltatói átlagos egy súlyszámra jutó súlyszám-díj különbségével
számolja el.
(1d) A szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos
sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményének a 27. § (2a) bekezdése szerinti elvi egynapos
teljesítménymennyiség tárgyhónapra vonatkozó mérték feletti részét a finanszírozó az alapdíj 100 százalékával
számolja el.”
15. §		
A Kr. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4a) és (4b) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az R. 9. számú mellékletében meghatározott egynapos beavatkozással összefüggésben otthoni szakápolás
– a (4a) és (4b) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – elrendelhető.
(4a) Azon egynapos sebészeti ellátások esetén, amelyek otthoni szakápolást igényelnek, a beavatkozást
megelőzően a sebészeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató feladata a háziorvos értesítése az ambuláns lapon
a tervezett műtéti időpont és a szakápolási igény megjelölésével, valamint a beteg telefonos elérhetőségének
megadásával.
(4b) A háziorvos előzetes elrendeléssel leköti a szükséges szakápolási kapacitást az otthoni szakápolást nyújtó
egészségügyi szolgáltatónál. Az otthoni szakápolási ellátás a varratszedésig tart.”
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16. §		
A Kr. 37. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szerződésben – az Eb. tv.-ben és a Vhr.-ben foglaltakon túl – meg kell határozni)
„g) az osztályos háttérrel nyújtott nappali kórházi ellátás lekötött kapacitását napi beteglétszámban, ami nem
haladhatja meg az osztályos háttér ágyszáma szerint ellátható napi beteglétszám 50 százalékát, azzal, hogy
a nappali kórházi ellátást nyújtó szervezeti egység telephelye megegyezik a kapcsolódó osztályos hátteret biztosító
osztály telephelyével.”
17. §		
A Kr. 40. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Egy intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél – ide nem értve az 1903,
a 2200, a 2201, a 2203, a 2205, a 2206, a 2207, a 2208, a 2209, a 4003 szakmakóddal rendelkező osztályra történő
áthelyezést – a finanszírozási napi díj az aktív ellátás normatív ápolási idejének leteltétől számolható el.”
18. §

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

A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Kr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Kr. 28. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A Kr. 28/A. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
A Kr. 28/B. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

19. §		
A Kr.
a)
5. § (1) bekezdésében
aa)
az „Adathiány vagy hibás adat miatt” szövegrész helyébe az „Adathiány miatt” szöveg,
ab)
az „a pótlólagos vagy javított elszámolás” szövegrész helyébe az „a pótlólagos elszámolás” szöveg,
ac)
az „a teljesítés hónapját követő második hónap” szövegrész helyébe az „a teljesítés hónapját követő
negyedik hónap” szöveg,
ad)
az „Az elszámoló által megküldött hibalista” szövegrész helyébe az „A hibás adat miatt az elszámoló
által megküldött hibalista” szöveg,
b)
27/A. § (2) bekezdésében az „és a TVK másik 50%-a szerinti finanszírozási összegnek” szövegrész helyébe
az „és ezen 50% szerinti finanszírozási összegnek” szöveg,
c)
27/A. § (9) bekezdés b) pontjában az „és az egészségügyi szolgáltató” szövegrész helyébe az „és
az egészségügyi szolgáltató fenntartója” szöveg, az „egészségügyi szolgáltatóval” szövegrész helyébe
az „egészségügyi szolgáltató fenntartójával” szöveg,
d)
27/A. § (11) bekezdésében az „Az egészségügyi szolgáltatók” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi
szolgáltatók fenntartói” szöveg,
e)
37. § (5) bekezdés a) pontjában a „00017 és a 00022” szövegrész helyébe a „00017, a 00022, a 00023, a 00025,
a 00034, a 00036 és a 00037” szöveg,
f)
47. § (2) bekezdésében a „900 000 forint és tüdő(k) esetén 135 000 forint díjazást” szövegrész helyébe
a „900 000 forint díjazást” szöveg,
g)
6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 14. Személyazonosító típusa pontjában a „6 hónapnál”
szövegrész helyébe a „3 hónapnál” szöveg,
h)
20. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a „6 hónapnál” szövegrész helyébe a „3 hónapnál” szöveg,
i)
26. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 9. pontjában a „6 hónapnál” szövegrész helyébe a „3 hónapnál”
szöveg
lép.
20. §		
Hatályát veszti a Kr.
a)
50/A. § (3) bekezdése,
b)
50/B. §-a,
c)
6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 10. Térítési kategória pontjában a „2 = magyar biztosítással nem
rendelkező menekült ellátása” és az „5 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása” sor,
d)
6/B. számú melléklet „Térítési kategóriák:” részében a „2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült
ellátása” és az „5 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása” sor,
e)
14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 4. pontjában a „2. magyar biztosítással nem rendelkező
menekült ellátása” és az „5. magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása” sor,
f)
20. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a „02 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült
ellátása” és a „05 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása” sor.
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4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi várólistát – a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével – az Országos
Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK) működteti azzal, hogy a transzplantációs várólista
működtetéséhez a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs Bizottságok
közreműködését veszi igénybe. A transzplantációs várólista – a csontvelő transzplantációra vonatkozó lista
kivételével – az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodásban részes szervcsere szervezet
(a továbbiakban: szervcsere szervezet) által vezetett nemzetközi várólista részét képezi.”
22. §		
A Vr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott PET/CT ellátás tekintetében kialakított központi várólista
nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: PET/CT várólista) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár működteti.
(2) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a PET/CT várólista működtetése érdekében szakmai szekciókból álló
Központi Várólista Bizottságot hoz létre.
(3) A Központi Várólista Bizottság feladata – a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott szakorvosi csoport (a továbbiakban: szakmai team), vagy ennek hiányában
a kezelőorvos javaslata alapján – az ellátási igények legkésőbb két munkanapon belüli ellenőrzése, elbírálása,
az ellátást végző szolgáltató és az ellátás időpontjának kijelölése, valamint a beteg PET/CT várólistára történő
felvétele.
(4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Központi Várólista Bizottság közreműködésével irányítja a PET/CT
várólistán levő betegek ellátásának elosztását a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló
miniszteri rendeletben szabályozott prioritási elvek figyelembevételével. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
az egyedi publikus azonosítót, továbbá a beavatkozás várható időpontját és helyét – a központi PET/CT várólista
rendszerben – honlapján közzéteszi.
(5) A PET/CT várólistára történő felvételt követően a (4) bekezdésben foglalt adatokról a vizsgálati javaslatot
kezdeményező szakmai team vagy kezelőorvos útján a beteg személyesen tájékoztatást kap.
(6) A Központi Várólista Bizottság tagjait az Egészségügyi Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és
a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott indikációk
szerint illetékes szakmai tagozatainak javaslata alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelöli ki.
(7) A Központi Várólista Bizottság tagjainak listáját és a Központi Várólista Bizottság működésének rendjét
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján tájékoztatóban teszi közzé.”
23. §		
A Vr. 13/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A betegfogadási listán a várható ellátás időpontját a szolgáltató legalább naptári nap és – ha ez lehetséges – óra
szerinti pontossággal állapítja meg.”
24. §		
A Vr. a következő 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B. § Az OVSZK az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 12. § hatálybalépésének napján átadja az általa működtetett
PET/CT várólista és nyilvántartás adatait a PET/CT várólistát működtető Országos Egészségbiztosítási Pénztár
részére.”
25. §		
A Vr. 5. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
26. §		
Hatályát veszti a Vr.
a)
13/B. § (7) bekezdése,
b)
4. számú melléklet A) része.
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5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 1. melléklete a 7. melléklet szerint
módosul.

6. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eg.bizt.r.) 4. §
(1) bekezdés y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében)
„y) működteti és vezeti
ya) az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintettekre
vonatkozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi
szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó informatikai felületet és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 22/B. §-a szerinti
központi implantátumregisztert,
yb) az Eüak. 16/B. §-a szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert,”
29. §		
Az Eg.bizt.r. 4. § (1) bekezdés h) pont hc) alpontjában az „az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek”
szövegrész helyébe az „a kormányhivatalok” szöveg lép.

7. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet módosítása
30. §		
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: ÁNTSZ r.) 12. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)
„k) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. évi törvény 14. §-a”
(szerinti feladatok ellátására.)
31. §		
Az ÁNTSZ r. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
a) 4. § (1) bekezdés a), c), e), g), i), k) és m) pontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként
az Országos Közegészségügyi Központot,
b) 4. § (1) bekezdés l) és o) pontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t,
c) 4. § (1) bekezdés q) pontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az Országos
Közegészségügyi Központot és az Országos Epidemiológiai Központot
jelöli ki.”

8. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása
32. §		
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Praxistv. vhr.) 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A feladat-ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány alapján kell megkötni.”
33. §		
A Praxistv. vhr. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód.r.) hatálybalépesekor fennálló feladat-ellátási szerződés
tekintetében a Mód.r.-rel megállapított 4. § (7) bekezdésében és 1. mellékletben foglaltakat első ízben a feladatellátási szerződésnek a Mód.r. hatálybalépését követő első módosításakor kell alkalmazni.”
34. §		
A Praxistv. vhr. a 8. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

26953

9. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
35. §

(1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KábszR.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„e) az engedélyesnél, a nyilvántartásba vett bejelentőnél, az egészségügyi szolgáltatónál, továbbá a bentlakásos
szociális intézményben végzett rendészeti ellenőrzésre,”
(2) A KábszR. 2. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„h) a bentlakásos szociális intézményeknél a kábítószerek és pszichotróp anyagok tárolására, felhasználására,
selejtezésére vonatkozó nyilvántartásra.”

36. §		
A KábszR. 3. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Díszítő mák és kannabisz exportját, importját, transzferét végző, a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal
szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint ipari mákszalmát és kannabiszt export,
import, illetve transzfer céljából tároló, továbbá új pszichoaktív anyagot, valamint a D) jegyzéken szereplő anyagot
ipari célra használó, exportáló, importáló, transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység
megkezdése előtt harminc nappal köteles a tevékenységet a tevékenység jellegének és helyének pontos
megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az ENKK-nak bejelenteni. A bejelentésben
a következőket kell megjelölni:
a) a tevékenység jellege és pontos helye;
b) a kábítószerért felelős személy neve, személyi igazolvány vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas
más igazolvány száma;
c) a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy
a költségvetési szervek törzskönyvi száma;
d) a tevékenységgel érintett ellenőrzött anyag, anyagok neve;
e) a tárolóhely és a tárolási rend rövid leírása;
f ) a biztonsági berendezések, intézkedések leírása;
g) ha van megbízó, annak neve, székhelye, cégjegyzékszáma, tevékenységi köre;
h) ha van alvállalkozó, annak neve, székhelye, cégjegyzékszáma, tevékenységi köre.
(5) Az ENKK a Gytv. 15. § (12) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon
belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. Az ENKK a nyilvántartásba vételről a rendőrséget és
a földművelésügyi miniszter által vezetett minisztériumot tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet
a (4) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról vagy a tevékenység megszüntetéséről
a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet
az általa végzett tevékenységről a nyilvántartást vezető szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti
adattartalommal minden év január 31-éig tájékoztatja a nyilvántartást vezető szervet. A tisztítás utáni mákszalmamaradványok kizárólag opioid alkaloidok elválasztására tevékenységi engedéllyel rendelkező engedélyesnek
adhatók át a 6. melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy megsemmisítendők. A kannabisz kizárólag
más tevékenységi engedéllyel vagy hatósági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható át
a 6. melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy megsemmisítendő.
(6) Az 1. melléklet és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri
rendelet szerinti anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése esetén köteles
a tevékenységet – annak megkezdése előtt harminc nappal – a tevékenység jellegének pontos megjelölésével és
a kábítószerért felelős személy megnevezésével az ENKK-nak bejelenteni. A bejelentésben a következőket kell
megjelölni:
a) a tevékenység jellege: belföldi vagy külföldi szállítmányozás; közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítás;
b) a kábítószerért felelős személy neve, személyi igazolvány vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas
más igazolvány száma;
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c) a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma és a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés, az egyéni vállalkozókról
vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi száma;
d) a működésre jogosító engedélyek adatai (az engedély száma, a kiadó hatóság megnevezése, az engedély kelte és
időbeli hatálya);
e) a tevékenységgel érintett anyagok megjelölése és kiszerelési formája;
f ) biztonsági berendezések, intézkedések leírása;
g) ha van, a megbízó, megbízók neve, székhelye, cégjegyzékszáma;
h) ha van, az alvállalkozók neve, székhelye, cégjegyzékszáma, tevékenységi köre.”
37. §

(1) A KábszR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, továbbá az ipari és étkezési mák szalmája, kifejtetlen tokja, valamint
az ipari mák vetőmagja és – a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és
felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben ekként meghatározott – magas THC tartalmú kender bármely
részének exportja, importja, transzfere esetén eseti exportengedélyt, illetve eseti importengedélyt is be kell szerezni
a tevékenységi engedélyen vagy az eseti kutatási engedélyen túl.”
(2) A KábszR. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kábítószerek, pszichotróp anyagok, új pszichoaktív anyagok, a mákszalma, a kifejtetlen máktok és az ipari
mák vetőmagja, valamint a kannabisz tranzitszállításához az exportáló és az importáló ország arra hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező hatóságának érvényes engedélye, vagy a hatósági ellenőrzés alóli mentességre
vonatkozó nyilatkozata vagy igazolása, valamint a szállítmány azonosítására alkalmas bizonylat szükséges, amelyet
a szállító köteles a rendőrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveinek (a továbbiakban: vámszerv)
ellenőrzése során bemutatni.”
(3) A KábszR. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ipari mák termesztetője a tevékenységi engedély mellett a 10. § szerinti eseti termesztetési engedélyt is
köteles beszerezni.”

38. §		
A KábszR. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély új pszichoaktív anyagot vagy a P1 jegyzéken szereplő pszichotróp
anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, annak transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezet
számára adható.”
39. §

(1) A KábszR. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az eseti engedély iránti kérelem tartalmazza a 7. és 8. melléklet szerinti adatokat, valamint a szállító és
szállítmányozó adatait. Az import kérelemhez mellékelni kell a külföldi partnertől származó címigazolást, továbbá
export, illetve kiviteli irányú transzfer esetén a külföldi hatóság import engedélyének vagy az ellenőrzés alóli
mentességet igazoló nyilatkozatának eredeti példányát.”
(2) A KábszR. 13. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Import vagy behozatali irányú transzfer esetén az importőr kérelmére az ENKK a hatósági ellenőrzés alóli
mentességre vonatkozó nyilatkozatot ad ki, ha a hatóanyag vagy az azt tartalmazó készítmény a kiindulási
országban ellenőrzés alatt áll, hazánkban azonban nem ellenőrzött anyag. Ha kétség merül fel az anyag ellenőrzött
státuszára vonatkozóan, az ENKK kikéri a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet véleményét.”

40. §		
A KábszR. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ENKK a kérelemnek helyt adó határozatát eseti export engedély és eseti import engedély esetén öt
példányban állítja ki, amelyből egy példányt irattároz. Az ENKK mélynyomású bélyegzőlenyomattal ellátott, magyar
és angol nyelvű engedélyt ad ki.”
41. §		
A KábszR. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az engedélyes a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására és a kábítószer
előállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozó becslési adatok tekintetében a tárgyévben el kíván
térni a (4) bekezdés szerint általa megbecsült adatoktól, becslés módosítási kérelmet kell benyújtania az ENKK-nak.
Az ENKK az INCB-vel történő egyeztetés után 15 napon belül határozatban értesíti az engedélyest a becslés
módosítás elfogadásáról.”
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42. §		
A KábszR. 8. alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § A bentlakásos szociális intézményeknél nyilvántartási napló formájában nyilvántartást kell vezetni
az 1. mellékletben szereplő anyagokat tartalmazó készítmények tárolásáról, a gondozottak által történő
felhasználásról és a selejtezésről.”
43. §		
A KábszR.
a)
12. § (1) bekezdésében az „a kérelemben” szövegrész helyébe az „az engedélyben” szöveg,
b)
12. § (2) bekezdésében az „az OGYÉI-vel” szövegrész helyébe az „az OGYÉI-vel és a rendőrséggel” szöveg,
c)
12. § (3) bekezdés b) és c) pontjában az „előállításra” szövegrész helyébe a „gyártásra” szöveg,
d)
12. § (4) bekezdés a) pontjában a „vizsgálati tervet” szövegrész helyébe a „vizsgálati terv magyar nyelvű
összefoglalóját” szöveg,
e)
12. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „előállítása” szövegrész helyébe a „gyártása” szöveg,
f)
12. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „előállíttatása” szövegrész helyébe a „gyártása” szöveg,
g)
12. § (6) bekezdésében az „előállított” szövegrész helyébe a „gyártott” szöveg,
h)
18. § (5) bekezdésében az „(INCB)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: INCB)” szöveg,
i)
26. § (2) bekezdésében az „egészségügyi szolgáltatóknál” szövegrész helyébe az „egészségügyi
szolgáltatóknál és a bentlakásos szociális intézményeknél” szöveg,
j)
1. melléklet „B) Pszichotróp anyagok jegyzéke” részében foglalt, a „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)”
és a „Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)” című táblázatokat követő végjegyzetben az „és az ebben
a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és
nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;” szövegrész helyébe az „és az ebben a jegyzékben felsorolt
kábítószerek sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján
léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá;” szöveg,
k)
2. és 9. mellékletében az „Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe
az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ” szöveg,
l)
11. mellékletében a „contact the control authorizes in” szövegrész helyébe a „contact with the competent
authority of” szöveg, a „possible to the control authorities” szövegrész helyébe a „possible to the competent
authorities” szöveg
lép.
44. §		
Hatályát veszti a KábszR.
a)
4. § (2) bekezdésében a „növény” szövegrész,
b)
5. §-a,
c)
6. § (2) bekezdés b) pontjában a „hitelesített” szövegrész,
d)
6. § (2) bekezdés c) pontjában a „hiteles” szövegrészek,
e)
13. § (2) bekezdésében a „növény” szövegrész.

10. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
45. §		
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 214/2012. Korm. r.) 11/A. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„11/A. Szakmai minőségértékeléssel, minőségfejlesztéssel és egészségügyi szolgáltatók
akkreditációjával kapcsolatos feladatok”
46. §		
A 214/2012. Korm. r. 11/A. alcíme a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B. § Az OBDK a miniszteri rendeletben foglalt rendelkezések szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók
akkreditációs rendszerének operatív működtetését, valamint koordinálja az ahhoz kapcsolódó független
döntéshozatali folyamatot.”
47. §		
A 214/2012. Korm. r.
a)
2. § (2) bekezdésében a „súlyos vagy az ellátottak nagyobb csoportját érintő” szövegrész helyébe a „súlyos és
a betegek nagyobb csoportját érintő” szöveg,
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b)

12. §-ában az „az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vett
gyermekek” szöveg

lép.

11. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
48. §		
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: NvtVhr.) 2. §-a a következő 24. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„24. nikotin tartalmú folyadék: az elektronikus cigaretta használata során felhasznált, illetve annak utántöltésére
szolgáló folyadék, amely bármilyen kis mennyiségben nikotint tartalmaz.”
49. §		
Az NvtVhr. 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A 2. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. §-ában
foglalt fogalom meghatározásokat kell figyelembe venni.”
50. §		
Az NvtVhr. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti felirat vagy jelzés alatt az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus
eszköz használatának korlátozását, valamint használatára kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket is érteni kell.”
51. §		
Az NvtVhr. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. Az elektronikus cigarettára, a dohányzást imitáló elektronikus eszközre és az utántöltő flakonra
vonatkozó szabályok
19/A. § Az Nvt. 7/D. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) részére kell benyújtani. A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a gyártó, importáló neve és elérhetősége,
b) a termék valamennyi összetevőjének, valamint a termék használata során keletkező kibocsátásoknak – és ezek
mennyiségének – a felsorolása márkanevenként és típusonként,
c) toxikológiai adatokat a termék összetevőiről és a keletkező kibocsátásokról, elsődlegesen a belélegzés útján
a fogyasztók, használók egészségére gyakorolt hatásukról, figyelembe véve esetleges függőséget okozó hatásukat,
d) információkat a rendeltetésszerű, illetve az ésszerűen előrelátható körülmények között történő fogyasztás esetén
érvényes nikotindózisról és nikotinfelvételről,
e) a termék alkotórészeinek leírását, ideértve az elektronikus cigaretta, illetve az utántöltő flakon felbontásának és
utántöltésének mechanizmusát,
f ) a gyártási folyamat leírását – ezen belül kitérve arra, hogy a termék sorozatgyártott-e –, valamint nyilatkozatot
arról, hogy a gyártási eljárás biztosítja a jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelést,
g) nyilatkozatot arról, hogy a gyártó és az importáló teljes felelősséget vállal a termék minőségéért és
biztonságosságáért annak forgalomba hozatala és rendeltetésszerű, illetve ésszerűen előrelátható körülmények
között történő felhasználása esetére.
19/B. § (1) Elektronikus cigaretta és utántöltő flakon a következő feltételekkel hozható forgalomba és forgalmazható:
a) nikotintartalmú folyadék kizárólag kifejezetten erre a célra szolgáló, legfeljebb 10 ml űrtartalmú utántöltő
flakonokban, eldobható elektronikus cigarettákban vagy egyszer használatos patronokban hozható forgalomba, és
a patronok vagy a tartályok űrtartalma nem haladhatja meg a 2 ml-t;
b) a nikotintartalmú folyadék legfeljebb 20 mg/ml nikotint tartalmazhat;
c) a nikotintartalmú folyadék nem tartalmazhat
ca) a 4. melléklet szerinti adalékanyagot,
cb) vitaminokat vagy egyéb olyan adalékanyagokat, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a terméknek kedvező
élettani hatása van vagy az egészséget kevésbé veszélyezteti,
cc) koffeint, taurint, vagy egyéb olyan adalékanyagokat és élénkítő hatású vegyületeket, amelyekhez
az energikusság és a vitalitás képzete társul,
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cd) a kibocsátásokat elszínező tulajdonságú adalékanyagokat,
ce) az inhalációt vagy a nikotinfelvételt megkönnyítő adalékanyagokat, valamint
cf ) CMR tulajdonságokkal rendelkező adalékanyagokat;
d) a nikotintartalmú folyadék nem tartalmazhat 0,1%-nál több szennyeződést tartalmazó összetevőt;
e) nikotintartalmú folyadék a 19/A. § b) pontja szerinti összetevőktől eltérő anyagokat csak nyomokban
tartalmazhat, és csak abban az esetben használható fel, ha a nyomokban való előfordulás technikailag
elkerülhetetlen a gyártás során;
f ) a nikotin kivételével a nikotintartalmú folyadék kizárólag olyan összetevőkből állhat, amelyek – sem melegítés
hatására, sem anélkül – nem veszélyesek az emberi egészségre;
g) az elektronikus cigaretták a nikotindózist rendes használati körülmények között egyenletesen adhatják le;
h) az elektronikus cigarettákat és az utántöltő flakonokat gyermekzárral kell ellátni;
i) az elektronikus cigarettákat és az utántöltő flakonokat védetté kell tenni törés és szivárgás ellen, valamint olyan
mechanizmussal kell ellátni, amely garantálja a szivárgásmentes utántöltést.
(2) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeihez tájékoztatót kell csatolni, amely
a következőket tartalmazza:
a) a termék használati és tárolási útmutatóját, valamint figyelemfelhívást arra, hogy a termék használata fiatalkorúak
és nemdohányzók számára nem ajánlott,
b) az ellenjavallatokra vonatkozó tájékoztatást,
c) konkrét kockázati csoportoknak szóló figyelmeztetéseket,
d) a lehetséges káros hatásokra vonatkozó tájékoztatást,
e) a függőséget okozó tulajdonságokra és a toxicitásra vonatkozó tájékoztatást,
f ) a gyártó vagy az importáló, valamint a kapcsolattartó személy elérhetőségeit.
(3) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységein és gyűjtőcsomagjain fel kell tüntetni:
a) a termékben található valamennyi összetevőt tömeg szerint csökkenő sorrendben,
b) a termék dózisonkénti nikotintartalmát és nikotin kibocsátását,
c) a gyártási tétel számát, valamint
d) a következő figyelmeztető feliratot: „A termék gyermekektől elzárva tartandó.”
(4) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeinek és gyűjtőcsomagjainak meg kell
felelniük az Nvt. 6/A. § (1) bekezdés b), d) és e) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.
(5) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeinek és gyűjtőcsomagjainak
két legnagyobb felületén, mindkét felületnek legalább a 30%-át kitöltő módon fel kell tüntetni a következő
egészségvédő figyelmeztetést: „Ez a termék nikotint tartalmaz, amely erős függőséget okozó anyag.”
(6) Az (5) bekezdés szerinti egészségvédő figyelmeztetést fehér alapon, fekete színű, félkövér, Helvetica bold
betűtípussal kell nyomtatni. A feliratot kis betűvel kell szedni, kivéve a szöveg kezdőbetűjét, és azt az esetet,
amikor a nagybetű használatát nyelvtani szabály követeli meg. Az egészségvédő figyelmeztetést a nyomtatására
fenntartott területen középre zárva a csomag felső szélével párhuzamosan kell elhelyezni.
19/C. § (1) Az elektronikus cigaretták, a dohányzást imitáló elektronikus eszközök és utántöltő flakonok gyártói és
importálói kötelesek az OGYÉI részére évente adatokat szolgáltatni a tárgyévet követő év március 1-jéig
a) márkanevenként és terméktípusonként az értékesítési volumenekről,
b) a különböző fogyasztói csoportok, köztük a fiatalkorúak, a nemdohányzók és a dohányzók főbb típusainak
preferenciáiról,
c) a termékek értékesítési módjáról, és
d) az a)–c) pontban foglaltakkal kapcsolatosan végzett piackutatások összefoglalóiról, mellékelve azok angol
fordítását is.
(2) Az OGYÉI az (1) bekezdés szerinti adatokról más ország hatóságától is kérhet tájékoztatást, valamint más
országok hatóságának megkeresésére a gyártók vagy importálók által rendelkezésre bocsátott adatokról
tájékoztatást adhat. Európai Unión kívüli ország hatósága részére üzleti titoknak minősülő adat nem adható át.
(3) Az OGYÉI az (1) bekezdés szerint szolgáltatott adatok alapján évente elemzést készít és minden év június 30-áig
tájékoztatja a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpontot, az ÁNTSZ-OTH-t és az egészségügyért
felelős minisztert arról, hogy az adatok alapján az elektronikus cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz és
az utántöltő flakonok használata nikotinfüggőséghez vezethet-e vagy dohánytermékek fogyasztására késztetheti-e
a fiatalkorúakat és a nemdohányzókat.
(4) Az (1) bekezdés szerint szolgáltatott adatokat és a (3) bekezdés szerint készült tájékoztatást az OGYÉI közzéteszi
a honlapján az üzleti titok megsértése nélkül.”
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52. §		
Az NvtVhr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet
a) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a dohányzásra szánt dohánytermékeken a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elrendezésére, kialakítására
és alakjára vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2015. október 9-i 2015/1842 EU bizottsági végrehajtási
határozatnak
való megfelelést szolgálja.”
53. §

(1) Az NvtVhr. 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(2) Az NvtVhr. 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

12. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók
vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
módosítása
54. §		
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő
érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2013. Korm.
rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkáltató a megelőző év október hónapjától a tárgyév szeptember hónapjáig tartó időszakra ténylegesen
kifizetett összegekkel a tárgyév október 15-éig a 3. melléklet szerinti tartalommal elszámol az OEP felé.”
55. §		
A 124/2013. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OEP a támogatás iránti igényt – az igénylés adattartalmát is ide értve –, valamint a támogatás felhasználását
folyamatosan ellenőrzi. Az OEP az ellenőrzés keretében az igénylés adattartalmát érintően kiegészítő adatokat
kérhet a munkáltatótól. Az OEP a kiegészítő adatok alapján megállapított fel nem használt támogatást
a tárgyhónapot követő hónapban esedékes, a jövedelem-kiegészítéssel összefüggő támogatási összegből levonja.”
56. §		
A 124/2013. Korm. rendelet
a)
3. § (5) bekezdésében az „időpontokat” szövegrész helyébe az „időpontot” szöveg,
b)
3. melléklet 2.1. pontjában az „a kapott” szövegrész helyébe az „az igényelt” szöveg
lép.
57. §		
Hatályát veszti a 124/2013. Korm. rendelet
a)
2. melléklet 1.7. pontja és
b)
3. melléklet 1.7. pontja.

13. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
58. §		
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés
bérpótlékának (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege
megegyezik
a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése alapján számított mozgóbér elemek
összegének, valamint
b) a Kjt. 2012. június 30-án hatályos szabályainak alapul vételével meghatározott garantált illetmény, vagy ha
az magasabb, a kormányrendeletben megállapított minimálbér, garantált bérminimum alapul vételével számított
mozgóbér elemek összegének
a különbözetével.”
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59. §		
A 256/2013. Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A 2016. január 1-je és 2016. február 28-a közötti elszámolási időszakra vonatkozó támogatási összeg
megegyezik az OEP által a 4/A. § (2) bekezdése szerinti igénybejelentés alapján a 4/A. § (3) bekezdése szerint
megállapított támogatási összeggel, vagy ha a munkáltató részéről a 4/A. § (1) bekezdésére tekintettel az 5. §
(2) bekezdése szerinti új igény benyújtására került sor, az új igénylés alapján megállapított összeggel.”
60. §		
A 256/2013. Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 253. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati
előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló
foglalkoztatottja a bérnövelésre 2015. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi
ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától
jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2015. december 1-jén hatályos
jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződés alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy
pótlékok együttes összegét 2016. január 1-jével az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén
az 5. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg).
(3) Az (1) bekezdés szerinti időpont és 2015. december 31-e közötti időszak vonatkozásában a bérnövelés
megvalósítása érdekében az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére – legfeljebb
az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának
időtartamára – a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani,
és azt a 2016. január havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.
(4) A munkáltató által, a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása
érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt
terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.
(5) A (3) bekezdés szerinti bérkülönbözet biztosításához nyújtott támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.”
61. §		
A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
62. §		
A 256/2013. Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében a „kifizetőt terhelő közterhei” szövegrész helyébe a „kifizetőt terhelő közterhei, valamint
a (2a) bekezdés szerint számított összeg” szöveg,
b)
4. § (5) bekezdésében az „a FinR.” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet” szöveg
lép.
63. §		
Hatályát veszti a 256/2013. Korm. rendelet
a)
2/A. alcíme,
b)
4/A. §-a,
c)
3. melléklet 1.8. pontja,
d)
6. melléklet 1.8. pontja.

14. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
64. §		
A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Biocid r.) 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet alkalmazásában:
a) ipari felhasználó: a biocid terméket rendszeresen, foglalkozása körében, iparszerű tevékenység során alkalmazó
személy, aki szükség esetén automatizált, zárt rendszerben az elérhető legmagasabb szintű védelemhez szükséges
technológiai megoldásokat biztosítani tudja,
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b) szakképzett foglalkozásszerű felhasználó: szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, aki a biocid terméket
rendszeresen, foglalkozása körében alkalmazza, és a tevékenysége során képes annak emberre, állatra és
környezetre gyakorolt kockázatát elfogadható mértékűre csökkenteni,
c) foglalkozásszerű felhasználó: olyan személy, aki a biocid terméket rendszeresen, foglalkozása körében alkalmazza,
illetve aki szervezett munkavégzésben biocid termékkel végzett tevékenység céljából munkavállalót foglalkoztat,
d) lakossági felhasználó: szabadforgalmú biocid terméket alkalmanként, saját célra felhasználó személy.”
65. §		
A Biocid r. 8. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A biocid terméket az átvevő vagy értékelő hatóság a biocid termékek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésére irányuló eljárása során felhasználás szempontjából a következő kategóriák szerint
besorolja:
a) ipari felhasználó,
b) szakképzett foglalkozásszerű felhasználó,
c) foglalkozásszerű felhasználó,
d) lakossági felhasználó.
(2) Az egészségügyi kártevőirtó szert, illetve a gázosítószert az átvevő vagy értékelő hatóság a biocid termékek
forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére irányuló eljárása során a forgalmazás szempontjából
a következő kategóriák szerint besorolja:
a) I. forgalmazási kategória,
b) II. forgalmazási kategória,
c) III. forgalmazási kategória.
(3) I. forgalmazási kategóriába kell besorolni az akut toxicitású keverékként szájon át, bőrön át, belégzéssel
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló,
2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP) alapján 1., 2., 3.
veszélyességi kategóriába sorolt szereket.
(4) II. forgalmazási kategóriába kell besorolni az egyszeri vagy ismétlődő expozícióval célszervi toxicitást előidéző,
a CLP alapján 1., 2. veszélyességi kategóriába sorolt szereket, továbbá azokat, amelyek kijuttatásához speciális
körülmények (szakértelem és technológia) szükségesek.
(5) III. forgalmazási kategóriába kell besorolni az I. és a II. forgalmazási kategóriába nem sorolható szereket.”
66. §		
A Biocid r. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a kapott ellenőrzési eredmény alapján annak szükségessége felmerül, az OTH
a) értesíti a Bizottságot, és
b) a biocid termékkel kapcsolatosan az élelmiszerlánc területén kívül is megteszi az 528/2012/EU európai
parlamenti és a tanácsi rendelet, a Kbtv. vagy a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
kormányrendelet alapján szükséges intézkedéseket.”
67. §		
A Biocid r. 21. § (2) bekezdésében az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatósága” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal”
szöveg, az „a járási hivatal járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala” szövegrész helyébe az „az
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal” szöveg lép.

15. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
módosítása
68. §		
A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kfr.)
a)
8. § (2) bekezdés b) pontjában az „a számla hiteles fordítását” szövegrész helyébe az „a számla fordítását”
szöveg, az „ennek hiteles fordítását” szövegrész helyébe az „ennek fordítását” szöveg,
b)
8. § (4) bekezdésében az „a Magyarországon felírt gyógyszer” szövegrész helyébe az „a felírt gyógyszer”
szöveg,
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c)
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8. § (7) bekezdésében a „3000 járóbeteg-szakellátási OENO pontértéket vagy azzal egyenértékű finanszírozási
értéket” szövegrész helyébe a „2000 Ft finanszírozási értéket” szöveg, a „4500 Ft” szövegrész helyébe
a „2000 Ft” szöveg

lép.
69. §		
A Kfr. 2. mellékletében a „SZAKMAI ADATOK (KEZELŐORVOS TÖLTI KI)” szövegrész helyébe a „SZAKMAI ADATOK
(kezelőorvos tölti ki, ha az alapul szolgáló vizsgálat óta 1 hónap eltelt és az egészségügyi dokumentációból ezek
az adatok nem derülnek ki)” szöveg lép.
70. §		
Hatályát veszti a Kfr.
a)
8. § (5) bekezdése,
b)
17. § g) pontjában az „és (5)” szövegrész.

16. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
71. §		
Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet előírásait
a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (2) bekezdésében foglalt esemény
bekövetkezése esetén,
b) különleges jogrend bevezetésekor,
c) az Eütv. 228. § (3a) bekezdése szerinti esetben, továbbá
d) ha jogszabály másként nem rendelkezik, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 3. § 5. pontjában meghatározott katasztrófa bekövetkezése esetén
kell alkalmazni.”
72. §		
Az Mr. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A megyei kormányhivatal együttműködik a menekültügyi hatósággal az Eütv. 74/A. § (2) bekezdése szerinti
szűrővizsgálati helyszínek (a továbbiakban: szűrőhely) kijelölésében, illetve azok létrehozásában. A szűrőhely
létrehozása érdekében a megyei kormányhivatal
a) együttműködésre kötelezhet egészségügyi szolgáltatókat,
b) kirendelhet egészségügyi dolgozókat,
c) az Állami Egészségügyi Tartalékból (a továbbiakban: ÁEüT) egészségügyi anyagot és eszközt igényelhet,
d) meghatározhatja a szűrőhely működési feltételeit.”
73. §

(1) Az Mr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Eütv. 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet esetén
a) a válsághelyzet kezelésében résztvevő egészségügyi szolgáltatók részére az ÁEüT-ből egészségügyi anyag
és orvostechnikai eszköz adható át, továbbá időszakosan működő gyógyintézet (orvosi segélyhely vagy
szükségkórház) és gyógyintézetnek nem minősülő, időszakosan működő egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban
együtt: időszakosan működő gyógyintézet) hozható létre, illetve telepíthető,
b) az egészségügyi szolgáltató részére az ÁEüT-ből készletek átadására a szolgáltató vezetőjének vagy
ügyeletvezetőjének kezdeményezésére, a megyei kormányhivatal javaslatára, az országos tisztifőorvos
egyetértésével az egészségügyért felelős miniszter ad utasítást, és tájékoztatja a Kormányt az ÁEüT-ből történő
készlet kiadásáról.”
(2) Az Mr. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ÁEüT-ből biztosítható az időszakosan működő gyógyintézet – (1) bekezdés a) pontja szerinti –
létrehozásához, illetve telepítéséhez szükséges egészségügyi anyag és eszköz.”

74. §		
Az Mr. 10. § (1) bekezdésében az „Állami Egészségügyi Tartalékot (a továbbiakban: ÁEüT)” szövegrész helyébe
az „ÁEüT-t” szöveg lép.
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17. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
75. §		
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 6. §-a a következő
(4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány az ÁEEK-et jelöli ki az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/A. §-a szerinti Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér működtetőjeként.
(5) A Kormány az ÁEEK-et jelöli ki az Eüak. 35/H. §-a szerinti önrendelkezési nyilvántartást vezető szervként.
(6) A Kormány az ÁEEK-et jelöli ki az Eüak. 35/L. §-a szerinti feladatok ellátására kapcsolati kódot kezelő szervként.”

18. Záró rendelkezések
76. §

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

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
A 62. § b) pontja, valamint a 63. § a) és b) pontja 2016. március 1-jén lép hatályba.
A 48–53. §, a 77. § b) és c) pontja, valamint a 9. és 10. melléklet 2016. május 20-án lép hatályba.
A 21. §, a 22. §, a 24. § és a 26. § b) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

77. §		
Ez a rendelet
a)
a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c)
a dohányzásra szánt dohánytermékeken a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elrendezésére,
kialakítására és alakjára vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2015. október 9-i 2015/1842 EU bizottsági
végrehajtási határozatnak
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Megnevezés

millió forint
2016. évi
előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

96 292,0
649,3
10 106,2
107 047,5

Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás

2 217,1
19 529,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ : gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ : nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

22 448,2

3.

Fogászati ellátás

25 946,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

8.

Művesekezelés

9.

Otthoni szakápolás

4 596,8

11.

Működési költségelőleg

2 000,0

6 196,9
23 171,1

Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
szolgálatok együttműködésének támogatása

0,0
5 611,3
55,0
750,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata

20,0

Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete

53 486,9

Egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése
Egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása
Fiatal szakorvosok támogatása

8 600,0
12 813,2
2 520,0

13.

Célelőirányzatok összesen

83 856,4

15.

Mentés

29 471,2

17.

Laboratóriumi ellátás

21 304,7

Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás

124 245,5

Fekvőbeteg szakellátás

430 231,0

- aktív fekvőbeteg szakellátás

360 842,8

- krónikus fekvőbeteg szakellátás

63 388,2

- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

1 000,0

- várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok

5 000,0

Extrafinanszírozás

1 000,0
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Speciális finanszírozású szakellátás

78 442,5

18.

Összevont szakellátás összesen

21.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

12 401,3

23.

Alapellátás megújításának II. üteme

10 000,0

Összesen

633 919,0

982 359,9
”
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2. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat „00026” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
(Kódja

Megnevezése

Szorzója)

„
00026

Súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek,
harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus ellátása

gerincvelő

1,8
”

2. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat „00037” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
(Kódja

Megnevezése

Szorzója)

„
00037

Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitációs ellátás5

3,2
”

3. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat végjegyzetében az „a gyermek palliatív osztályra előírt feltételek”
szövegrész helyébe az „a gyermek palliatív osztályra vagy hospice-házra előírt feltételek” szöveg lép.
4. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:
„5 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII.
30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a „Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai
Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás 10-18 éves kor között” elnevezésű ellátásra előírt feltételek.”
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3. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
2016. évre vonatkozó TVK
1. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2015. november és 2016. október közötti teljesítési
időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 78 821 495 337 pontszám. Ebből:
1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,
valamint
b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete
mindösszesen: 100 000 000 pontszám;
1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére szolgál 66 397 242
pontszám a következők szerint:

4013

Intézmény
Autizmus Alapítvány, Budapest

Éves TVK többlet pontszám
13 784 103

4977
5087

Nemzetközi Pető András Közalapítvány
Dévény Anna Alapítvány

7990 Vadaskert Alapítvány, Budapest
B944 Gézengúz Alapítvány, III. kerület
H058 Budapesti Korai Fejlesztő Központ

1 106 808
6 780 421
6 887 628
13 866 876
1 353 858

N055 Újpesti Szakrendelő
ÖSSZESEN

22 617 548
66 397 242

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2015. november és 2016. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK
mértéke: 2 098 480 súlyszám. Ebből:
2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
a) a folyamatos ellátás biztosításával, vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,
b) a várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint
c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete
mindösszesen: 34 000 súlyszám.
3. Az egyes ellátási formák 2016. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

1.

A

B

C

Hónap

Aktív fekvőbeteg-szakellátás

Járóbeteg-szakellátás

2.

2015. november

1/12

1/12

3.

2015. december

1/12

1/12

4.

2016. január

1/12

1/12

5.

2016. február

1/12

1/12

6.

2016. március

1/12

1/12

7.

2016. április

1/12

1/12

8.

2016. május

1/12

1/12

9.

2016. június

1/12

1/12

10.

2016. július

1/12

1/12

11.

2016. augusztus

1/12

1/12

12.

2016. szeptember

1/12

1/12

13.

2016. október

1/12

1/12
”

„28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2016. évre vonatkozó TVK mennyisége
A

B

C

Aktív fekvőbeteg
szakellátás
éves (súlyszám)

D

E

F

Egynapos
sebészeti
ellátás
éves
(súlyszám)

Általános
anesztéziába
n végzett
egynapos
fogászati
ellátás
éves
(súlyszám)

Összesen
(súlyszám)

1

OEP
kód

2

1052

Mohácsi Kórház

3

2912

Pécsi Tudományegyetem

95 218,94

0,00

4

A316

Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

0,00

345,34

345,34

5

C353

URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

0,00

840,00

840,00

N584

Komlói Egészségcentrum

2 268,41

616,32

2 884,73

7

N591

Szigetvári Kórház

4 980,20

0,00

4 980,20

8

1084

Bajai Szent Rókus Kórház

13 932,95

346,96

14 279,91

9

1122

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza

66 770,38

84,29

66 854,67

10

N590

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

14 191,37

511,25

14 702,63

11

1243

Orosházi Kórház

9 055,93

406,27

9 462,19

1248

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

36 156,20

0,00

36 156,20

13

1249

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

12 988,53

477,61

13 466,14

14

1301

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

3 991,33

0,00

3 991,33

1345

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

0,00

773,00

773,00

16

1349

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

84 076,99

861,42

84 938,42

17

1391

Sárospatak Város Rendelőintézete

0,00

767,00

767,00

18

1400

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet

0,00

485,00

485,00

1407

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

7 673,20

122,92

7 796,13

6

12

15

19

INTÉZMÉNY

6 414,05
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4. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

7 243,26

829,21
300,00

95 518,94
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Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.

21

N587

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

22

N684

Almási Balogh Pál Kórház

23

1454

3 082,93

524,47

3 607,40

20 425,59

607,43

21 033,02

7 979,08

0,00

7 979,08

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó

8 161,39

904,33

9 065,71

1484

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

3 561,12

0,00

3 561,12

25

1487

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

12 333,46

0,00

26

2917

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

92 672,07

0,00

M226

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

0,00

343,74

343,74

28

1568

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

49 703,31

1 548,00

51 251,32

29

C975

Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

0,00

668,60

668,60

30

H059

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

0,00

1 008,00

1 008,00

M934

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

17 901,79

99,21

18 001,00

32

1601

Csornai Margit Kórház

0,00

253,00

253,00

33

1630

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet

0,00

376,21

376,21

34

1640

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

50 823,02

0,00

50 823,02

35

1644

Karolina Kórház-Rendelőintézet

36

1663

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

37

1683

Gróf Tisza István Kórház

2894

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

39

N600

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

40

2899

Mátrai Gyógyintézet

41

N581

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet

42

N585

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

43

N682

Bugát Pál Kórház

44

1865

Vaszary Kolos Kórház

1871

Selye János Kórház

46

1876

Szent Borbála Kórház

47

K404

Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft.

48

1903

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

24

27

31

38

12 333,46
340,00

93 012,07

5 485,00

0,00

5 485,00

15 072,87

0,00

15 072,87

8 315,38

285,18

8 600,56

108 338,04

0,00

36 436,45

410,29

36 846,74

3 354,07

0,00

3 354,07

7 282,65

353,91

7 636,55

27 539,50

0,00

27 539,50

7 051,49

403,71

7 455,20

12 843,46

0,00

12 843,46

1 273,03

160,97

1 434,00

27 281,99

0,82

27 282,81

1 920,00

381,17

2 301,17

9 029,50

481,50

9 511,00

420,00

108 758,04
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M058

20

1928

Szent Lázár Megyei Kórház

18 633,00

0,00

18 633,00

50

1945

Margit Kórház Pásztó

0,00

378,34

378,34

51

1980

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

0,00

342,97

342,97

52

2010

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

25 382,28

321,90

25 704,18

53

2049

Szent Rókus Kórház és Intézeményei

0,00

2 176,10

2 176,10

54

2052

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

0,00

435,00

435,00

2057

Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet

0,00

498,00

498,00

56

2073

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

7 769,80

0,00

7 769,80

57

2090

Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat

0,00

346,69

346,69

58

2095

Jávorszky Ödön Városi Kórház

15 214,96

133,96

15 348,92

59

2103

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

60

2911

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.

61

C613

55

0,00

1 034,00

1 034,00

757,90

0,00

757,90

Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft.

0,00

1 743,54

1 743,54

H199

Men For Care Szolgáltató Kft.

0,00

680,33

680,33

63

N588

Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

0,00

345,06

345,06

64

N593

Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet

16 518,90

0,00

16 518,90

65

2137

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

44 474,99

0,00

44 474,99

2162

Siófoki Kórház-Rendelőintézet

10 347,20

322,10

10 669,30

67

3205

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

0,00

500,00

500,00

68

H275

Kaposvári Egyetem

5 350,78

0,00

5 350,78

69

N683

Nagyatádi Kórház

4 069,84

158,79

4 228,63

70

2230

Felső-Szabolcsi Kórház

13 716,21

294,18

14 010,39

71

N599

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

85 562,94

278,88

85 841,82

72

2324

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

36 527,32

0,00

36 527,32

2378

Kátai Gábor Kórház

8 117,65

0,00

8 117,65

74

8002

MÁV Kórház és Rendelőintézet

3 632,90

0,00

3 632,90

75

N586

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

2 126,10

34,90

2 161,00

76

N596

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

6 631,79

0,00

6 631,79

2392

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

0,00

549,08

549,08

62

66

73

77
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2425

Tolna Megyei Balassa János Kórház

79

2436

Paksi Gyógyászati Központ

80

N582

Dombóvári Szent Lukács Kórház

81

2524

Kemenesaljai Egyesített Kórház

82

2531

Szent László Kórház

83

N595

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

2535

Magyar Imre Kórház

85

2586

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

86

2601

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

87

2611

Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

88

2893

Állami Szívkórház

89

C149

Pannon Reprodukciós Intézet Kft.

90

H505

26 859,23

0,00

26 859,23

0,00

370,17

370,17

5 072,89

375,33

5 448,22

0,00

303,00

303,00

0,00

456,65

456,65

46 627,88

150,10

46 777,98

8 977,36

651,32

9 628,68

5 314,36

431,04

5 745,41

2 773,25

0,00

2 773,25

0,00

343,63

343,63

4 157,70

0,00

4 157,70

982,63

0,00

982,63

Szent Donát Várpalota Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

0,00

578,58

578,58

N592

Deák Jenő Kórház

0,00

365,00

365,00

92

N594

Csolnoky Ferenc Kórház

30 116,71

0,00

30 116,71

93

2703

Keszthelyi Kórház

4 569,16

575,07

5 144,23

94

2734

Zala Megyei Kórház

37 138,49

0,00

37 138,49

2747

Kanizsai Dorottya Kórház

14 269,23

682,37

14 951,59

96

N597

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

876,64

0,00

876,64

97

0765

HT MEDICAL CENTER Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0,00

679,04

679,04

98

2872

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

6 306,13

0,00

84

91

95

188,00

6 494,13

99

2873

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

27 608,91

0,00

100

2877

Heim Pál Gyermekkórház

16 977,69

0,00

101

2878

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

45 078,87

888,09

45 966,96

2879

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

26 831,89

0,00

26 831,89

103

2880

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

30 764,50

0,00

30 764,50

104

2886

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

45 186,20

0,00

45 186,20

105

2887

Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

6 485,96

354,51

6 840,48

2889

Szent Imre Kórház

26 348,66

0,00

26 348,66

106

27 608,91
250,00

17 227,69
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78

2890

Károlyi Sándor Kórház

0,00

0,00

0,00

108

2891

Uzsoki Utcai Kórház

40 440,71

0,00

40 440,71

109

2896

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

26 722,90

0,00

26 722,90

110

2897

Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

14 476,00

0,00

14 476,00

111

2903

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

11 886,88

0,00

11 886,88

112

2906

Országos Onkológiai Intézet

51 999,00

0,00

51 999,00

2907

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

4 781,70

0,00

4 781,70

114

2910

Országos Sportegészségügyi Intézet

1 823,27

0,00

1 823,27

115

2913

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

1 683,63

0,00

1 683,63

116

2915

Semmelweis Egyetem

121 524,14

673,72

117

4026

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza

118

7610

Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat

119

7990

113

502,00

122 699,86

851,90

0,00

851,90

0,00

407,74

407,74

Vadaskert Alapítvány a Gyermek Lelki Egészségéért

1 611,25

0,00

1 611,25

8714

KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

5 575,33

0,00

5 575,33

121

A275

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

0,00

339,21

339,21

122

C030

STERILITAS Egészségügyi Ellátó Kft.

639,34

0,00

639,34

123

C247

FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

571,70

0,00

571,70

C278

Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft.

0,00

349,52

349,52

125

H025

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

0,00

382,70

382,70

126

H043

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

0,00

533,00

533,00

127

H915

Budai Egészségközpont Kft.

10 805,10

0,00

10 805,10

128

K358

ARS MEDICA Lézerklinika Kft.

129

K403

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

130

K405

120

124

0,00

387,16

387,16

71 034,92

0,00

71 034,92

PREMED Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.

0,00

347,93

347,93

K409

Istenhegyi Magánklinika Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.

0,00

343,20

343,20

132

K413

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

0,00

343,72

343,72

133

K558

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

0,00

580,41

580,41

134

K620

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

0,00

342,56

342,56

131

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

107

26971

M915

Betegápoló Irgalmas Rend

13 958,70

0,00

13 958,70

136

N511

Szent Margit Kórház

11 990,60

0,00

11 990,60

2 012 121,64

39 085,74

137

Összesen

2 000,00

26972

135

2 053 207,37
”
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5. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat a „01P 029F” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:
(HBCs

Feltétel)

„
04M 1450
04M 145C

Cysticus fibrosis (tüdő)
Cysticus fibrosisos betegek széles
spektrumú kombinált intravénás
antibiotikum kezelése „C”
”
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6. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Hatályukat vesztik a Vr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat következő sorai:
„
008
008

Epekövesség miatti beavatkozás feltárás
Epekövesség miatti beavatkozás feltárás

55110
55112

008
008

Epekövesség miatti beavatkozás feltárás
Epekövesség miatti beavatkozás feltárás

55119
55131

009

Epekövesség miatti beavatkozás
laparaszkópia
Epekövesség miatti beavatkozás
laparaszkópia
Epekövesség miatti beavatkozás
laparaszkópia
Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül

55118

009
009
011
011
011
011
012

012

012

012

012

012

012

012

55137

Cholecystectomia
Cholecystectomia choledochotomiamque, sut.
choled.
Cholecystectomia, LC-kezdés után konvertált
Cholecystectomia
choledochotomiamque+Kehr drainage
Cholecystectomia laparoscopica

55360

Cholecystectomia et choledochotomia
laparoscopica
Cholecystectomia laparoscopica + cysticus
drain + cholangio.
Reconstructio parietis abdominis c. implant.

55310

Hernioplastica inguinofemoralis c. implant.

55330

Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant.

55391
55300

Műanyag háló beépítése hasfali sérv
műtétjéhez
Hernioplastica inguinofemoralis

55311

Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica

55319

Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum
conversionem

55320

Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis

55331

Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica

55340

Hernioplastica umbilicalis

55350

Reconstructio parietis abdominis

55390

Hernioplastica herniae intraabdominalis”

55138

”
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7. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Kjt. vhr. 1. mellékletében foglalt „I/A. Ágazatspecifikus munkakörök” táblázatban az „1) Egyetemi, főiskolai végzettséget
igénylő munkakörök” pont a következő sorral egészül ki:
[Munkakör megnevezése
A

B

C

D

Fizetési osztályok
E
F

1) Egyetemi, főiskolai
végzettséget igénylő
munkakörök]
„
36. szülésznő

G

H

I

J

*
”

8. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRE
1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével):
2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása:
3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei:
4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is):
5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása:
6. A háziorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések:
7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések:
8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések:
9. A feladat-ellátási szerződés időtartama:
10. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések:
11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettsége:
12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:
13. Egyéb előírások:
14. Dátum; a felek (cégszerű) aláírása”
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9. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez
Kombinált figyelmeztetések
A kombinált figyelmeztetéseket 3 külön fájl tartalmazza!
I. csoport
”

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.
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26978

8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.
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II. csoport

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.
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III. csoport

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

”

	
  

26988

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

10. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez
Nyomtatásra vonatkozó műszaki előírások
1. A kombinált egészségvédő figyelmeztetés elrendezése és alakja
1.1. Ha a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága nagyobb, mint a szélessége 70%-a, a gyártóknak a 4. pont
4.1. alpontjában található illusztrációnak megfelelően, egymás alatt kell elhelyezniük a figyelmezetés egyes elmeit.
1.2. Ha a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága nagyobb, mint a szélessége 20%-a, de kisebb, mint a 65%-a,
a gyártóknak a 4. pont 4.2. alpontjában található illusztrációnak megfelelően, egymás mellett kell elhelyezniük a
figyelmezetés egyes elmeit.
1.3. Ha a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága a szélességének legalább 65%-a, de legfeljebb 70%-a, a
dohánytermékek gyártói maguk választhatják meg, hogy a figyelmeztetés egyes elemeit egymás alatt vagy egymás
mellett rendezik el, feltéve, hogy a kombinált figyelmeztetés összes eleme teljesen látható marad és nem torzul.
1.4. Az elemek egymás alatti elrendezése esetén a fényképet a 4. pont 4.1. alpontjában található illusztrációnak
megfelelően a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felső részén, a figyelmeztető szöveg és a dohányzásról való
leszokással kapcsolatos információ felett kell elhelyezni. A fénykép a külső fekete szegélyen belül a kombinált
egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 50%-át, a szöveges figyelmeztetés a 38%-át, a dohányzásról való
leszokással kapcsolatos információ pedig a 12%-át foglalja el.
1.5. Az elemek egymás melletti elrendezése esetén a fényképet a 4. pont 4.2. alpontjában található illusztrációnak
megfelelően a kombinált egészségvédő figyelmeztetés bal felén, a szöveges figyelmeztetést a jobb felső, a dohányzásról
való leszokással kapcsolatos információt pedig a jobb alsó részén kell elhelyezni. A fénykép a külső fekete szegélyen belül
a kombinált egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 50%-át, a szöveges figyelmeztetés a 40%-át, a dohányzásról
való leszokással kapcsolatos információ pedig a 10%-át foglalja el.
1.6. Ha a csomagolási egység vagy a gyűjtőcsomag alakja miatt a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága a
szélességének legfeljebb 20%-a, a kombinált egészségvédő figyelmeztetést a 4. pont 4.3. alpontjában található
illusztrációnak megfelelő extra széles, egymás melletti elrendezésben kell feltüntetni. A fénykép a külső fekete szegélyen
belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 35%-át, a szöveges figyelmeztetés az 50%-át, a
dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ pedig a 15%-át foglalja el.
2. A kombinált egészségvédő figyelmeztetés kialakítása
2.1. A kombinált egészségvédő figyelmeztetés nyomtatásánál a CMYK színrendszer négy színét kell használni. A fekete
elemeknél a C0, M0, Y0 és K100, a napsárga elemeknél pedig a C0, M10, Y100 és K0 színkeveréket kell használni.
2.2. A kombinált egészségvédő figyelmeztetés minimális felbontása a valós méretben való nyomtatáskor 300dpi.
2.3. A szöveges figyelmeztetést fekete háttéren, fehér karakterekkel kell megjeleníteni. A dohányzásról való leszokással
kapcsolatos információt – a 4. pontban található illusztrációknak megfelelően – napsárga háttéren, fekete karakterekkel
kell megjeleníteni.
2.4. Ha az egyes elemeket egymás mellett, fordított sorrendben egymás alatt vagy egymás mellett extra széles
formátumban rendezik el, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információs panelen belül egy 1 mm vastag fekete
szegéllyel kell elválasztani a fényképet és az információ szövegét.
2.5. A gyártóknak és importőröknek gondoskodniuk kell arról, hogy a fényképet:
2.5.1. külön effektek alkalmazása, a színek kiigazítása, retusálás vagy a háttér megnövelése nélkül helyezzék a
csomagolásra;
2.5.2. ne vágják ki a kép fókuszpontjához képest túl közel vagy túl távol; és
2.5.3. arányosan alakítsák át anélkül, hogy széthúznák vagy összenyomnák.
2.6. A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy:
2.6.1. a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ balra és függőlegesen középre
legyen igazítva;
2.6.2. a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ megjelenítésénél a Neue
Frutiger Condensed Bold betűtípust használják;
2.6.3. a szöveges figyelmeztetéshez egységes betűméretet használjanak;
2.6.4. a szöveg lehető legjobb láthatóságának biztosítása érdekében a szöveges figyelmeztetéshez és a dohányzásról való
leszokással kapcsolatos információhoz szövegéhez a lehető legnagyobb betűméretet válasszák;
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2.6.5. a szöveges figyelmeztetéshez és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információhoz használt betűméret
legalább 6 pontos, illetve 5 pontos legyen;
2.6.6. a sortávolság 2 ponttal nagyobb legyen, mint a szöveges figyelmeztetés és 1–2 ponttal nagyobb, mint a
dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ betűmérete;
2.6.7. a szöveges figyelmeztetés – a nagybetűk használata tekintetében, de a számozástól eltekintve – az 5. mellékletben
szereplő kombinált egészségvédő figyelmeztetéseken szereplő feliratokhoz igazodjon.
A 2.6.5. és a 2.6.6. ponttól eltérve, a cigarettától, a cigarettadohánytól és a vízipipadohánytól eltérő, dohányzásra szánt
dohánytermékek gyártói és importőrei a kombinált egészségvédő figyelmeztetés egyes elemei teljes láthatóságának
biztosítása mellett csökkenthetik a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ
szövegénél használt betűtípus méretét és a sorok közötti távolságot, amennyiben ez elkerülhetetlen.
3. Egyes felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységekre vonatkozó egyedi szabályok
3.1. Az 1. pont 1.5. alpontjától eltérően a következő szabályok alkalmazandók a felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási
egységek elülső oldalán elhelyezendő kombinált egészségvédő figyelmeztetésekre:
a) abban az esetben, ha a csomagolási egység fedele kisebb, mint az 1. pont 1.5. alpontjában a fénykép elhelyezésére
szánt felület, és a fenti előírásnak való megfelelés miatt a fedél felnyitása kettéosztaná a fényképet:
aa) a 4. pont 4.4. alpontjában található illusztrációnak megfelelően a szöveges figyelmeztetést a kombinált egészségvédő
figyelmeztetés felső részén, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ és a fénykép felett kell elhelyezni,
valamint
ab) a fényképnek a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felületének legalább 50%-át, a
szöveges figyelmeztetésnek legalább 30%-át és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információnak legalább
10%-át, de legfeljebb 12%-át kell elfoglalnia;
b) abban az esetben, ha a csomagolási egység fedele nagyobb, mint az 1. pont 1.5. alpontjában a fénykép elhelyezésére
szánt felület, és a fenti előírásnak való megfelelés miatt a fedél felnyitása kettéosztaná a szöveges figyelmeztetést vagy a
dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt:
ba) a 4. pont 4.1. alpontjában található illusztrációnak megfelelően a fényképet a kombinált egészségvédő figyelmeztetés
felső részén, a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ felett kell elhelyezni,
valamint
bb) a fényképnek a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felületének legalább 50%-át, a
szöveges figyelmeztetésnek legalább 30%-át és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információnak legalább
10%-át, de legfeljebb 12%-át kell elfoglalnia.
A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a csomagolási egység felnyitása a kombinált egészségvédő figyelmeztetés
három eleme közül egyiket se ossza ketté.
3.2. A 2. pont 2.6. alpont 2.6.5. és 2.6.6. pontjától eltérően a felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységben
forgalmazott cigaretta, cigarettadohány és vízipipadohány gyártói és importőrei a kombinált egészségvédő
figyelmeztetés egyes elemei teljes láthatóságának biztosítása mellett csökkenthetik a csomagolás elülső oldalán található
szöveges figyelmeztetés és dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ szövegénél használt betűtípus méretét
és a sorok közötti távolságot, ha a kombinált egészségvédő figyelmeztetést több nyelven is feltüntetik.
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4. Illusztrációk a kombinált egészségvédő figyelmeztetés elhelyezésére
4.1. Egymás alatti elrendezés

1. Fénykép
2. Szöveges figyelmeztetés
3. A dohányzásról való leszokással kapcsolatos információk
4.2. Egymás melletti elrendezés

1. Fénykép
2. Szöveges figyelmeztetés
3. A dohányzásról való leszokással kapcsolatos információk
4.3. Egymás melletti elrendezés, extra széles formátum

1. Fénykép
2. Szöveges figyelmeztetés
3. A dohányzásról való leszokással kapcsolatos információk
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4.4. Fordított egymás alatti elrendezés

1. Fénykép
2. Szöveges figyelmeztetés
3. A dohányzásról való leszokással kapcsolatos információk
”

11. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 253. sorral egészül ki:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
253.

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Szeged
”
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A Kormány 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a), e) és
g) pontjában,
a 66. § és a 2. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
47. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 69. § tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés c) és d) pontjában,
a 71. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 72. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 73. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. §
(2) bekezdés b) pontjában és 175. § (3) bekezdés d) pontjában,
a 74. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. §
(1) bekezdés c) pontjában,
a 75. § és a 3. melléklet tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és
21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (3) és (5) bekezdésében,
a 77. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
aktiváló PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az állandó
személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához
szükséges aktiváló adat;
b)
állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló
eleméhez rendelt, annak elektronikus úton történő használatához szükséges, az okmány birtokosának
hozzáférési jogosultságát igazoló adat;
c)
e-aláírási funkció: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Nytv.) 29/C. § (3) bekezdése szerinti funkció;
d)
elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt,
az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges, az aláíró hozzáférési jogosultságát ellenőrző adat;
e)
fogvatartott: a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott
ea)
szabadságvesztésre ítélt,
eb)
elzárásra ítélt,
ec)
közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő,
ed)
pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő,
ee)
előzetesen letartóztatott,
ef )
rendbírság helyébe lépő elzárást töltő,
eg)
kényszergyógykezelt,
eh)
ideiglenesen kényszergyógykezelt és
ei)
a szabálysértési elzárást, valamint a pénzbírság, a helyszíni bírság és a közérdekű munka helyébe
lépő szabálysértési elzárást töltő
polgár;
f)
gyártáshiba: a kártyatestnek a kártya megszemélyesítése során keletkező hibája;
g)
kijelölt hitelesítés-szolgáltató: az Nytv. 29/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, külön kormányrendeletben
kijelölt hitelesítés-szolgáltató;
h)
megrongálódás: a személyazonosító igazolvány kártyatestének vizuálisan érzékelhető, számottevő sérülése;
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i)

j)
k)
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PUK kód: az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleméhez rendelt, az állandó személyazonosító
igazolványhoz tartozó PIN kód és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód háromszori sikertelen megadása
után használható feloldóadat;
regisztrációs kód: az állandó személyazonosító igazolványhoz rendelt, az ügyfélkapu igénybevételéhez
szükséges regisztráció elektronikus úton történő előterjesztéséhez szükséges ellenőrző adat;
visszavonási jelszó: az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány ügyfél kérelmére történő telefonos
visszavonásához szükséges kód.

II. FEJEZET
A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI
2. Az eljáró hatóságok, feladat- és hatáskörük
2. §		
Az állandó személyazonosító igazolvánnyal és az ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal (a továbbiakban
együtt: személyazonosító igazolvány) összefüggő, az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben első
fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal),
a kormányablak, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi
szerv) jár el.
3. §

(1) A járási hivatal
a)
dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a személyazonosító
igazolvány visszavonásáról,
b)
eljár a talált személyazonosító igazolvány visszaadásával kapcsolatban,
c)
továbbítja a központi szervnek a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat,
d)
intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt vagy a polgár által
bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről,
e)
értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről,
megrongálódásáról, leadásáról, visszavonásáról, érvénytelenítéséről és az ideiglenes személyazonosító
igazolvány megsemmisítéséről a központi szervet,
f)
kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, a személyazonosító igazolvány
visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat, továbbá gondoskodik az Nytv. 9. §
(3) bekezdésében meghatározott iratok továbbításáról,
g)
átvezeti a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson az anyakönyvvezető által megküldött,
az érvénytelenített személyazonosító igazolványok adatait,
h)
lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,
i)
lehetővé teszi az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét,
j)
nála előterjesztett kérelem esetén kiállítja az ideiglenes személyazonosító igazolványt,
k)
gondoskodik a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről.
(2) A kormányablak az e rendeletben meghatározott eljárásokkal összefüggő hatásköreit a kormányablakokról szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint gyakorolja. Ezen eljárások tekintetében a kormányablak eljárására
a járási hivatalra megállapított eljárási szabályok megfelelően irányadók.

4. §		
A központi szerv
a)
a nála előterjesztett kérelem esetén dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának
megtagadásáról, valamint a személyazonosító igazolvány visszavonásáról,
b)
hivatalból kiadja a személyazonosító igazolványt a 26. §-ban meghatározott esetben,
c)
kizárólagos hatáskörben kiadja a fogvatartott polgár személyazonosító igazolványát,
d)
kizárólagos hatáskörben kiadja az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt,
e)
eljár a talált személyazonosító igazolvány visszaadásával kapcsolatban,
f)
intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt vagy a polgár által
bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről,
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g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

5. §

gondoskodik a személyazonosító igazolvány visszavonása, elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése,
megrongálódása, találása, érvénytelenítése, valamint leadása tényének a személyazonosító igazolvány
nyilvántartáson történő átvezetéséről,
a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban rögzíti a személyazonosító igazolvány kitöltésének tényét, és
kezeli – az Nytv. 9. § (3) bekezdése szerint – az eljárásban keletkezett alapiratokat,
ellátja a személyazonosító igazolvány kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági tevékenység
szakmai felügyeletét,
törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolvány
nyilvántartásból,
teljesíti a 45. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét,
a jogosult megkeresésére jelzést helyez el a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban, és teljesíti
az ezzel kapcsolatos, törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget,
gondoskodik az érvénytelen személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről,
a hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatására és az ilyen eljárásban kiállított személyazonosító igazolványok
kiadására ügyfélszolgálati irodát tart fenn,
lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,
lehetővé teszi az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét,
nála előterjesztett kérelem esetén kiállítja az ideiglenes személyazonosító igazolványt,
gondoskodik a nála leadott ideiglenes személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről,
kiállítja az állandó személyazonosító igazolványt,
ellátja az országos aláíró hitelesítő hatósági (CSCA) és a dokumentum-aláíró hatósági (DS) feladatokat,
ellátja az országos ellenőrzőhitelesítő hatósági (CVCA), valamint a dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági
(DV) feladatokat.

(1) A központi szerv országos aláíró hitelesítő hatóságként (CSCA)
a)
kiadja az önaláírt országos aláírás-hitelesítő tanúsítványt,
b)
aláírja a (2) bekezdés szerinti dokumentum-aláíró hatóság (DS) számára kiadott tanúsítványt,
c)
az általa kibocsátott tanúsítványokat, valamint az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus
dokumentum formájában közzéteszi.
(2) A központi szerv dokumentum-aláíró hatóságként (DS) aláírja az állandó személyazonosító igazolvány tároló
elemében lévő adatokat, valamint az aláírást és az (1) bekezdés b) pontja szerinti tanúsítványt elhelyezi az állandó
személyazonosító igazolvány tároló elemében.
(3) A központi szerv országos ellenőrzőhitelesítő hatóságként (CVCA)
a)
kiadja az önaláírt országos ellenőrző-hitelesítő tanúsítványt,
b)
tanúsítványt bocsát ki a (4) bekezdés szerinti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóság számára.
(4) A központi szerv dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként (DV) biztosítja az állandó személyazonosító
igazolványban elektronikusan tárolt adatok kiolvasására jogosultak ellenőrző eszközei számára a hozzáféréshez
szükséges tanúsítványok (IS, AT) kiállítását.

6. §		
E rendelet alapján kibocsátott biztonsági okmányokra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartását
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter ellenőrzi.

3. Az állandó személyazonosító igazolvány
7. §

(1) Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar
állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható, aki
személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait az e rendeletben meghatározott
okiratokkal igazolja.
(2) A bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles az állandó személyazonosító
igazolvány kiadását kérni.
(3) Ha a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy a letelepedett jogállást is megszerzi, e jogállás
megszerzése miatt nem köteles új személyazonosító igazolvány kiadását kérni.
(4) A polgár egyidejűleg csak egy érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezhet.
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4. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány
8. §

(1) Annak, aki állandó személyazonosító igazolványra jogosult – állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmére –
ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolvánnyal.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor,
az eljáró hatóság a jogosult vagy törvényes képviselője kérelmére állít ki ideiglenes személyazonosító igazolványt.
(3) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten kiadható.

5. Az eljárás részletes szabályai
9. §		
Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás a 26., 29., és 30. §-ban meghatározott kivétellel
kérelemre indul.
10. §		
Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje húsz nap.
11. §

(1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem – az Nytv. 29/A. § (2) bekezdésében meghatározott
kivétellel – bármely járási hivatalnál és a központi szervnél (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) is előterjeszthető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az 1. mellékletében foglalt adattartalommal az eljáró hatóság állítja elő. Az Nytv.
29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány igénylése esetén a kérelmet az 1. melléklet 1–9., 11., 12.
és 15–20. pontjai szerinti adattartalommal kell kiállítani.
(3) A személyes megjelenésében – egészségügyi okból – akadályozott az állandó személyazonosító igazolvány
kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjénél is előterjesztheti, aki közreműködő hatóságként jár el és a kérelmet a 22. § (1) bekezdésében
meghatározott ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási
hivatalnak. A kérelemnyomtatványt a járási hivatal biztosítja.
(4) A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási
intézetnél (a továbbiakban: bv. szerv) terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el és a kérelmet a 22. §
(1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi a központi szervnek.

12. §

(1) A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező – a (2) bekezdésben és a 13. §-ban
foglaltak kivételével – személyes megjelenésre köteles.
(2) A 11. § (3) bekezdésében foglalt esetben a kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező
– a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen
megjelenni.

13. §

(1) A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványát a törvényes
képviselő – személyes megjelenést mellőzve – kérelmezheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél is.
A kérelmet a születés anyakönyvi bejelentésére irányadó szabályok alapján az anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg
kell továbbítani.
(2) A kérelemnyomtatványt az anyakönyvvezető a 22. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzést követően továbbítja a születés
helye szerint illetékes járási hivatalnak.

14. §

(1) A személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a kérelmezőről az eljáró hatóság, illetve
a közreműködő hatóságként eljáró bv. szerv arcképmás felvételt készít.
(2) A 12. § (2) bekezdésében és a 13. §-ban meghatározott esetben a kérelemhez csatolni kell a kérelmező egy darab
igazolványképét.
(3) A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el.

15. §

(1) Az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány igénylése, a 11. § (3) bekezdése, valamint
a (2) bekezdés szerinti visszautasítás kivételével az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem
előterjesztésekor, ha az Nytv. alapján az ujjnyomat rögzítésre kerül, a polgár ujjnyomatát a kézfejek két mutatóujjáról
kell rögzíteni. A mutatóujjak bármely ok miatti alkalmatlansága esetén az ujjnyomat rögzítését a kézfej többi ujjáról
kell megkísérelni a következő sorrend megtartásával:
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a)
a kézfejek két középső ujja,
b)
a kézfejek két gyűrűsujja,
c)
a kézfejek két hüvelykujja.
(2) A polgár az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelemben nyilatkozik, ha az ujjnyomat rögzítését
visszautasítja.
16. §

(1) Az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány igénylése kivételével az állandó
személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor az eljáró hatóság ellenőrzi annak a tényét, hogy
a polgár a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel.
Az ellenőrzés eredményéről a polgárt a hatóság tájékoztatja.
(2) Az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány igénylése kivételével az állandó
személyazonosító igazolvány iránti kérelemben fel kell tüntetni annak tényét, hogy a polgár a kérelem
benyújtásakor társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel rendelkezik.
(3) A tároló elem az Nytv. 29. § (7) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott adatokat a polgárnak az adott azonosító
kódot igazoló hatósági igazolványának megfelelően tartalmazza.

17. §		
A polgár által személyesen előterjesztett állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmen az 51. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti esetben fel kell tüntetni, ha a polgár elektronikus aláírás funkcióhoz szükséges szolgáltatást
igényelt.
18. §

(1) Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett
érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, azt
a kérelemhez be kell mutatnia.
(2) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes
okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más,
személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző
évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a kérelmezőnek a kérelemhez be kell mutatnia:
a)
doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a doktori címe
nem szerepel – a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak
honosítását tanúsító okiratot, vagy ezek hiteles másolatát,
b)
a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatért magyar állampolgár vagy a külföldön élő
magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
c)
a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetén a bevándorlási
engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást
igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
d)
a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal
történő ellátására kerül sor – fényképét, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltünteti
a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát,
továbbá a fényképnek a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságát
bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.
(3) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes
okmánnyal nem rendelkezik, de a kérelem benyújtásakor rendelkezik a magyar hatóság által kiállított születési
anyakönyvi kivonattal és a névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi
kivonattal, azt a kérelemhez bemutathatja.
(4) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes
okmánnyal nem rendelkezik, és a (3) bekezdésben foglalt okiratot nem mutatja be, az eljáró hatóság hivatalból
intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése érdekében, ha a születést
és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték.
(5) Ha a polgár a doktori címet 2006. február 1-jén vagy azt követően fennálló hallgató jogviszony alapján szerezte,
a (2) bekezdés a) pontjától eltérően a doktori címre jogosító okiratot vagy annak másolatát bemutathatja.

19. §		
A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a 18. §-ban meghatározottakon
túl a kérelemhez be lehet mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, valamint be
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kell mutatni a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő
személyazonosságát igazoló okmányt is.
20. §		
Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében a 18. §-ban meghatározottakon túl, ha személyesen csak az egyik
szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és
megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv.
szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy
a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot is. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező
esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát ellenőrizni kell.
21. §

(1) A 18. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott okmány
a természetes személyazonosító adatokat, így különösen a névviselését az anyakönyvbe bejegyzett adatokkal
megegyezően tartalmazza, lejárt okmány esetén pedig nyilatkozik arról is, hogy adataiban nem történt változás.
(2) Ha a kérelmező az állandó személyazonosító igazolványát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak okáról.
(3) Ha a kérelmező cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezése megszűnt, az erről szóló jogerős
bírósági határozatot is be kell mutatni.
(4) Ha e rendelet valamely okirat vagy annak hiteles másolatának bemutatását lehetővé teszi, de nem teszi kötelezővé,
a bemutatás elmaradása esetén az okiratban foglalt tény igazolásához szükséges intézkedéseket az eljáró hatóság
megteszi.

22. §

(1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező jogosultságát,
személyazonosságát, állampolgárságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát ellenőrizni kell. Ennek során
a kérelem adatait egyeztetni kell az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló más
érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.
(2) Az eljáró hatóság a kérelem, valamint a bemutatott okmányok szerinti adatok egyeztetését a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal is elvégzi.
(3) A személyazonosító igazolványt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyi adatokkal kell kiállítani.
(4) Ha az (1) és (2) bekezdés szerint végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai
nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival, vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul javítani kell. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás
adatai a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott okiratok alapján javíthatóak.
(5) A kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig, illetve a kiadást megtagadó vagy visszavonó döntés
közléséig bármikor írásban kérheti, hogy az eljárást a továbbiakban a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes járási hivatal folytassa le. Ebben az esetben az ügy iratait haladéktalanul át kell tenni a lakó- vagy
tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.

23. §

(1) Az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolvány igénylése kivételével a kérelem felvételét
követően haladéktalanul az eljáró hatóság sértetlen, lezárt borítékban a kérelmező rendelkezésre bocsátja
a)
az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kódot és
a regisztrációs kódot, és
b)
a PUK kódot.
(2) A 12. § (2) bekezdésében foglalt esetekben az eljáró hatóság az (1) bekezdésben meghatározott kódokat átadás
céljából a kérelmező meghatalmazottjának adja át.
(3) A 11. § (3) bekezdésében foglalt esetekben az eljáró hatóság a személyazonosító igazolványtól időben elkülönítve,
belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az (1) bekezdésben meghatározott kódokat a kérelmező
által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt címre személyesen a kérelmezőnek,
törvényes képviselőjének vagy meghatalmazottjának.
(4) A 11. § (4) bekezdésében foglalt esetben a központi szerv átadás céljából a bv. szervnek a személyazonosító
igazolványtól elkülönítve, belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az (1) bekezdésben
meghatározott kódokat.
(5) A 13. §-ban foglalt esetben – ha a személyazonosító igazolvány postai úton történő továbbítására kerül
sor – az eljáró hatóság a személyazonosító igazolványtól időben elkülönítve, belföldön postai úton, könyvelt
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küldeményként küldi meg az (1) bekezdésben meghatározott kódokat a kérelmező által az eljárás során
a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt címre személyesen a kérelmező törvényes képviselőjének.
(6) Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelemnek az eljáró hatóság általi átvételét a kérelem másolati
példányával igazolni kell.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kódok kérelmező általi átvételét, illetve az átvétel kérelmező általi megtagadását igazolni
kell.
24. §

(1) A kérelmet az eljáró hatóság állandó személyazonosító igazolvány kiadásával teljesíti.
(2) A járási hivatalban, illetve a központi szervnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha az eljárás
során ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására kerül sor, vagy a kérelem benyújtását követően az ügyfél
birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.
(3) A (2) bekezdésben foglalt eseten kívül az állandó személyazonosító igazolványt belföldön a kérelmező választása
szerint postai úton, könyvelt küldeményként kell továbbítani, vagy a járási hivatalban, illetve a központi szervnél kell
átadni a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére.
(4) Az állandó személyazonosító igazolványt a 11. § (4) bekezdése szerinti esetben postai úton, könyvelt
küldeményként a bv. szervnek kell továbbítani.
(5) A postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolványt a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy
meghatalmazottja veheti át a kérelmező által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére
megjelölt cím szerint illetékes járási hivatalban.
(6) Az át nem vett állandó személyazonosító igazolványokat – az átvételre való felhívást követően – az azt birtokló
hatóság a személyazonosító igazolvány kiállításától számított egy év elteltével átvétel hiányában érvényteleníti, és
gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

25. §		
Az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány kiadását megtagadja, ha
a)
a 32. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, vagy
b)
a kérelmező az állandó személyazonosító igazolványra nem jogosult.

6. Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása a honosítási és visszahonosítási
eljárással összefüggésben
26. §

(1) Hivatalból állandó személyazonosító igazolványt kell kiadni annak a magyarországi lakóhellyel rendelkező
polgárnak, aki – a köztársasági elnök által kiadott honosítási, visszahonosítási okirat alapján – az állampolgársági
eskü vagy fogadalom letételével magyar állampolgárságot szerzett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti személyazonosító igazolványt a központi szerv állítja ki az állampolgársági ügyekben eljáró
szerv által elektronikus úton megküldött értesítés alapján.

27. §

(1) A központi szerv a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt és attól elkülönítve a 23. § (1) bekezdése
szerinti kódokat az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerinti polgármesternek küldi meg.
Az állandó személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a polgárnak – az állampolgársági
eskü vagy fogadalom letételekor – a polgármester adja át, egyidejűleg gondoskodik az érintett korábbi
személyazonosító igazolványa leadásáról.
(2) A polgármester a leadott személyazonosító igazolványt annak bevonása, érvénytelenítése céljából a központi
szervnek küldi meg.
(3) A polgármester a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a központi szervnek haladéktalanul
visszaküldi, ha a kiadása alapjául szolgáló honosítási, visszahonosítási határozat hatályát vesztette.

28. §

(1) Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye a külképviselet, és a polgár rendelkezik magyarországi
lakóhellyel, a központi szerv a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése
szerinti kódokat a polgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak küldi meg. Az állandó személyazonosító
igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a polgárnak a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal adja át,
egyidejűleg gondoskodik az érintett korábbi személyazonosító igazolványának bevonásáról.
(2) A járási hivatal a bevont személyazonosító igazolványt érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító
igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.
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(3) Az át nem vett hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a járási hivatal a személyazonosító
igazolvány kiállításától számított egy év elteltével átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek
a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

7. Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása a külföldre utazási korlátozás hatálya
alatt állók részére
29. §

(1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 16/D. § (1) bekezdésében meghatározott
kényszerintézkedés elrendelése esetén a bíróság elveszi a polgár személyazonosító igazolványát és
a (3) bekezdésben foglalt kényszerintézkedések elrendelése esetén egyidejűleg engedélyezi, hogy a polgár
a központi szerv (3) bekezdése szerinti idézésének – a bíróság ilyen döntése alapján rendőri kíséret mellett – eleget
tehessen. Az elvett személyazonosító igazolványt a bíróság haladéktalanul továbbítja a központi szervnek.
(2) Előzetes letartóztatás elrendelése esetén az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott állandó
személyazonosító igazolvány kiadásához a kényszerintézkedést foganatosító bv. szerv a külföldre utazási korlátozás
hatálya alatt álló polgár személyazonosságát, állampolgárságát ellenőrzi, a külföldre utazási korlátozás hatálya
alatt álló polgárról arcképmás felvételt készít, és ezt követően továbbítja a központi szervnek az Nytv. 29/G. §
(2) bekezdésében meghatározott személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatokat. Ennek során
a megküldött adatokat egyezteti az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más
érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.
(3) Lakhelyelhagyási tilalom vagy házi őrizet elrendelése esetén az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott
állandó személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatok rögzítése, valamint a külföldre utazási korlátozás
hatálya alatt álló személy személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzése céljából a központi szerv
a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló személyt a kényszerintézkedés foganatosításának helye szerint
illetékes járási hivatalba idézi a járási hivatal és a rendőrség egyidejű értesítése mellett. A kényszerintézkedés
foganatosításának helye szerint illetékes járási hivatal a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgár
személyazonosságát, állampolgárságát ellenőrzi, a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgárról arcképmás
felvételt készít, és ezt követően továbbítja a központi szervnek az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott
személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatokat. Ennek során a megküldött adatokat egyezteti
az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával
és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.
(4) Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat
a központi szerv belföldön – a jogosult választása szerint – postai úton könyvelt küldeményként továbbítja, vagy
a járási hivatalban, illetve a központi szervnél átadja a jogosult, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja
részére.

30. §

(1) Az Utv. 16/D. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a bv. szerv elveszi a polgár személyazonosító
igazolványát. Az elvett személyazonosító igazolványt a bv. szerv a (2) bekezdésben meghatározott eljárást követően
haladéktalanul továbbítja a központi szervnek.
(2) Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott állandó személyazonosító igazolvány kiadásához a bv. szerv
a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló polgár személyazonosságát, állampolgárságát ellenőrzi, a külföldre
utazási korlátozás hatálya alatt álló polgárról arcképmás felvételt készít, ezt követően továbbítja a központi szervnek
az Nytv. 29/G. § (2) bekezdésében meghatározott személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatokat.
Ennek során a megküldött adatokat egyezteti az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot
igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.
(3) Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése szerinti személyazonosító igazolványt és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat
a központi szerv az adatot szolgáltató bv. szerv részére küldi meg átadás céljából.

31. §

(1) Az Utv. 16/D. § (1) és (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás kézhezvételét követően a központi szerv haladéktalanul
gondoskodik a személyazonosító igazolvány érvénytelensége tényének a személyazonosító igazolvány
nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(2) Az elvett személyazonosító igazolványt a központi szerv őrzi. Az elvett és érvényességi ideje miatt lejárt érvénytelen
személyazonosító igazolványt selejtezi, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson
történő átvezetéséről.

27000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

(3) Az Utv. 16/D. § (2) és (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás kézhezvételét követően a központi szerv – ha
a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje még nem járt le – haladéktalanul gondoskodik az elvett
személyazonosító igazolvány érvényessége tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő
átvezetéséről.
(4) A központi szerv azt a személyazonosító igazolványt, amelynek érvényességi ideje még nem járt le, a jogosult
kérelmére – a 29. § (2) és (3) bekezdése és a 30. § (2) bekezdése alapján kiállított személyazonosító igazolvány polgár
általi leadását követően – visszaadja.

8. A személyazonosító igazolvány cseréje
32. §		
Érvényes személyazonosító igazolvány cseréjét a polgár akkor kezdeményezheti, ha
a)
az abban tárolt vagy azon szereplő adataiban változás következett be, ide nem értve az Nytv. 29. §
(7) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott adatokat,
b)
az gyártáshibás,
c)
a tároló elem nem vagy hibásan tartalmazza az Nytv.-ben meghatározott, a polgárnak vagy az igazolványnak
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatait,
d)
az érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra, vagy
e)
a tároló elem nem működik.

9. A személyazonosító igazolvány adatainak bejegyzésére és külső megjelenítésére vonatkozó egyes
szabályok
33. §

(1) A nemzetiséghez tartozó polgár kérelmére családi és utónevét a személyazonosító igazolványba az anyakönyvbe
bejegyzett mindkét nyelven be kell jegyezni.
(2) A személyazonosító igazolványba a doktori címet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba történt bejegyzéssel
egyezően kell feltüntetni.
(3) Az írásképtelen vagy írástudatlan polgár személyazonosító igazolványának aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz.
(4) A magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy
állampolgársági adatát a személyazonosító igazolványban – az országnevek kódjaira vonatkozó nemzeti szabvány
alkalmazásával – háromjegyű betűkód formájában kell feltüntetni.
(5) Az állandó személyazonosító igazolvány Nytv. 29. § (3) bekezdése szerinti gépi olvasásra alkalmas adatsora az ICAO
9303 számú dokumentum előírásai alapján épül fel. Az Nytv. 29/G. § (2) bekezdése alapján kiadott személyazonosító
igazolvány a külföldre utazási korlátozás tényét a gépi olvasású adatsorban tartalmazza.
(6) A magyar állampolgár részére kiadott állandó személyazonosító igazolvány vizuális megjelenésében eltér
a bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek kiadott állandó személyazonosító
igazolványtól.

10. A személyazonosító igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok
34. §

(1) Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és
az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon
– felhívásra – bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy
a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a személyazonosító
igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.
(2) A személyazonosító igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni, biztosítékul adni vagy átvenni nem szabad.
(3) A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító
igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt
terhelik.

35. §

(1) Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott vagy elvesztette, köteles
azt legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a központi
szervnél vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt
a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.
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(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a külképviseletnél teszik meg, úgy az haladéktalanul értesíti
a központi szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése,
megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(3) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a járási hivatalnál vagy a központi szervnél teszik meg, az haladéktalanul
gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének
a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(4) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a rendőrségnél tett feljelentéssel teljesítik, a rendőrség haladéktalanul,
elektronikus úton értesíti a központi szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása
tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.
36. §

(1) Ha a polgár a személyazonosító igazolványát megtalálja, a megtalált személyazonosító igazolványról
a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell bármely járási hivatalt, a központi szervet, illetve
külképviseletet.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint a külképviselet értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti
a központi szervet, amely gondoskodik a találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő
azonnali átvezetéséről.
(3) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint a járási hivatal vagy a központi szerv értesül az okmány megtalálásáról,
úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő
átvezetéséről.
(4) Ha az (1) bekezdéstől eltérően a polgár a rendőrséget értesíti az okmány megtalálásáról, úgy a rendőrség
haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a találás helye szerint illetékes járási hivatalt vagy a központi szervet, amely
gondoskodik a találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(5) Az állandó személyazonosító igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, megrongálódásáról,
illetve megtalálásáról szóló bejelentésről felvett jegyzőkönyvet a járási hivatal, illetve külföldön a külképviselet
a központi szervnek továbbítja.

37. §		
A jogosult a 23. § (1) bekezdése szerinti kódok, valamint az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód
használatát más személynek nem engedheti át, azokat más személynek nem hozhatja tudomására.

11. A személyazonosító igazolvány leadása
38. §

(1) A talált, más nevére szóló személyazonosító igazolványt le kell adni
a)
a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul
megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,
b)
a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak, vagy
c)
a központi szervnek.
(2) A járási hivatal, illetve a központi szerv visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az az Nytv. 29/F. §-a
szerint nem tekinthető érvénytelennek, és a polgár új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott.
(3) A talált személyazonosító igazolványt a járási hivatal vagy a központi szerv belföldön postai úton, könyvelt
küldeményként küldi meg az arra jogosultnak. Ha a polgár a személyazonosító igazolványt postai úton vagy
felhívásra személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján sem veszi át, a járási hivatal vagy
a központi szerv az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után átvétel hiányában érvényteleníti, és
gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

39. §

(1) Az állandó személyazonosító igazolványt – a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kérelem benyújtásával le
kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be.
(2) A jogosultság megszűnésétől számított 8 napon belül le kell adni az állandó személyazonosító igazolványt
a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak vagy – külföldi tartózkodás esetén – a külképviseletnek, ha az arra való
jogosultság megszűnt.
(3) Az Nytv. 29/F. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a személyazonosító igazolványát
a)
a bevándorolt és a letelepedett a lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti szervnél,
b)
a menekült és az oltalmazott a menekültügyi hatóságnál
adja le, amely azt a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak küldi meg.
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(4) Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az igazolványt kiadó eljáró hatóságnak, ha érvényességi
ideje lejárt. Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az állandó személyazonosító igazolványt kiadó
eljáró hatóságnak, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott.
(5) A járási hivatal a leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelen állandó személyazonosító igazolványt a leadástól, vagy
az átvétel hiányában történő érvénytelenítéstől számított 30 napon belül – jegyzőkönyvvel együtt – megsemmisítés
céljából megküldi a központi szervnek. A járási hivatal a leadott ideiglenes személyazonosító igazolványt a leadástól
számított 30 napon belül megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban
való feltüntetéséről.
(6) A központi szerv gondoskodik a nála leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelenített személyazonosító igazolvány,
valamint a járási hivatal által megküldött állandó személyazonosító igazolvány megsemmisítéséről. A központi szerv
gondoskodik a leadott, vagy átvétel hiányában érvénytelenített személyazonosító igazolvány megsemmisítése
tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(7) A nála leadott érvénytelen vagy átvétel hiányában érvénytelen személyazonosító igazolványt a járási hivatal és
a központi szerv átlyukasztással érvényteleníti. Ha az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglaltak alapján
az érvénytelenített személyazonosító igazolvány visszaadásának van helye, az átlyukasztással és könyv formátumú
okmány esetén az adatoldalakon elhelyezett ,,érvénytelen’’ bélyegzőlenyomattal érvénytelenített állandó
személyazonosító igazolványt – ilyen irányú kérelem esetén – az elhalt polgár hozzátartozója részére vissza kell adni.
(8) Nem adható vissza az érvénytelenített állandó személyazonosító igazolvány, ha az hamis vagy meghamisították.
(9) Nem kell leadni a bemutatott érvényes állandó személyazonosító igazolványt, ha a polgár egyéb érvényes
személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik vagy vállalja, hogy az új állandó személyazonosító
igazolványát személyesen veszi át. Ebben az esetben a visszahagyott állandó személyazonosító igazolványt az új
állandó személyazonosító igazolvány átvételekor kell leadni az eljáró hatóságnak.
(10) Az, aki rendelkezik személyazonosításra alkalmas egyéb hatósági igazolvánnyal, állandó személyazonosító
igazolványát az eljáró hatóságnak leadhatja.
40. §		
A szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés, kényszerintézkedés hatálya alatt álló polgár az állandó
személyazonosító igazolványát a fogvatartást foganatosító szervnek köteles átadni.
41. §

(1) A személyazonosító igazolvány átvételére a 40. §-ban feljogosított fogvatartást foganatosító szervek kötelesek
a személyazonosító igazolványt megőrizni, és azt a megőrzés oka megszűnése esetén a jogosultnak visszaadni.
(2) A személyazonosító igazolványt a fogvatartást foganatosító szerv vezetője a fogvatartottnak – állampolgári jogai
gyakorlásának időtartamára, illetve a hivatalos ügyei intézéséhez szükséges meghatározott időre – visszaadja.

42. §		
Ha a fogvatartott állandó személyazonosító igazolványt igényelt, akkor a személyazonosító igazolvány 24. §
(4) bekezdése szerinti kézhezvételét követően az érvénytelen személyazonosító igazolványt a bv. szerv vezetője
a központi szervnek megküldi.
43. §		
Az elhalt személy személyazonosító igazolványát az egészségügyi vagy szociális intézmény, vagy az elhalt
hozzátartozója a haláleset bejelentésekor köteles az illetékes anyakönyvvezetőnek leadni.

12. Tájékoztatás és adatvédelem
44. §		
A polgár a nyilvántartott adatairól szóló tájékoztatásra irányuló kérelmét a polgár lakó-, vagy tartózkodási helye
szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy bármely járási hivatalnál, illetve a központi szervnél is
előterjesztheti.
45. §		
A jegyző és a járási hivatal a 44. § szerint előterjesztett kérelmet a központi szervnek küldi meg, aki a tájékoztatási
kötelezettségét teljesíti.
46. §

(1) Az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával és a személyazonosító
igazolvány visszavonásával kapcsolatos iratokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig őrzi meg, ezt
követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.
(2) Az ideiglenes személyazonosító igazolvány adatlapokat az eljáró hatóság a kérelem felvételétől számított 5 évig
őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.
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(3) Az eljáró hatóság a személyazonosító igazolvány személyes átvételét tanúsító iratokat az átvételtől számított 5 évig
őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.
47. §

(1) A postai úton továbbított átvételt tanúsító iratokat a központi szerv a kérelem felvételétől számított 5 évig őrzi és
kezeli, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.
(2) A postai úton továbbított, a 23. § (1) bekezdése szerinti kódok átvételét tanúsító iratokat az eljáró hatóság a kérelem
felvételétől számított 5 évig őrzi és kezeli, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint
selejtezi.
(3) Ha a kérelmező a 23. § (1) bekezdése szerinti kódok átvételét megtagadta, akkor a kódokat az eljáró hatóság
a kérelem felvételétől számított 8 napig őrzi, ezt követően azokat az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint
selejtezi.
(4) A postai úton át nem vett 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy
meghatalmazottja veheti át a kérelmező által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére
megjelölt cím szerint illetékes járási hivatalban. Az át nem vett 23. § (1) bekezdése szerinti kódokat – az átvételre
való felhívást követően – az azt birtokló eljáró hatóság a 23. § szerinti postai kézbesítést követő egy év elteltével
átvétel hiányában az iratkezelésre irányadó jogszabályok szerint selejtezi.

13. A tároló elem tartalmának ellenőrzése és az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN
kód cseréje
48. §		
A polgár a tároló elem tartalmát a járási hivatalnál vagy a központi szervnél személyesen ellenőrizheti.
49. §

(1) A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN
kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását
a vonatkozó aktiváló PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító
igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozását PUK kód hiányában a járási hivatalnál vagy a központi szervnél
személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.
(2) A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód megadásával
végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód
hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN
kód cseréjét PUK kód hiányában a járási hivatalnál, vagy a központi szervnél személyesen, személyazonossága
ellenőrzését követően igényelheti.
(3) A polgár blokkolódott PUK kódjának feloldását a járási hivatalnál, vagy a központi szervnél személyesen,
személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

III. FEJEZET
AZ E-ALÁÍRÁSI FUNKCIÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI
14. Az eljáró hatóságok, feladat- és hatáskörük
50. §

(1) A kijelölt hitelesítés-szolgáltató az állandó személyazonosító igazolvány e-aláírási funkciójához kapcsolódó
hitelesítés-szolgáltatást az aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatással együtt
nyújtja.
(2) A központi szerv
a)
a kijelölt hitelesítés-szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás alapján közreműködik
az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásában, és a hitelesítés-szolgáltatást igénybe vevő kérelmére biztosítja
az aláírás-létrehozó adatok és aláírás-ellenőrző adatok előállítását;
b)
a nála előterjesztett kérelem esetében
ba)
közreműködik az e-aláírás funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötésében, ellenőrzi
a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát és elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő adatainak
a törvényben előírt egyeztetését,
bb)
lehetővé teszi a tanúsítvány visszavonásával kapcsolatos bejelentés fogadását,
bc)
lehetővé teszi az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és a visszavonási jelszó cseréjét.
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(3) A járási hivatal
a)
közreműködik az e-aláírás funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötésében, ellenőrzi
a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát és elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő adatainak a törvény
szerinti egyeztetését,
b)
lehetővé teszi a tanúsítvány visszavonásával kapcsolatos bejelentés fogadását,
c)
lehetővé teszi az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és a visszavonási jelszó cseréjét.

15. Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés
51. §

(1) Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés a járási hivatalnál és a központi szervnél köthető meg.
(2) Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés
a)
– a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem
előterjesztésével egyidejűleg, valamint
b)
tároló elemmel ellátott érvényes állandó személyazonosító igazolvány birtokában
személyesen köthető meg.
(3) Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés a (2) bekezdés b) pont szerinti feltételekkel köthető meg,
ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadására
a)
hivatalból,
b)
a 8. § alapján,
c)
a 11. § (3) bekezdése alapján,
d)
a 11. § (4) bekezdése alapján, vagy
e)
a 12. § (2) bekezdése alapján
került sor.
(4) Ha annak műszaki és technikai feltételei adottak, a szolgáltatási szerződés megkötése és az e-aláírás funkcióhoz
kapcsolódó tanúsítvány igénylése a szolgáltatást igénybe vevő által on-line felületen is megtehető.

52. §

(1) Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötése során a szolgáltatást igénybe vevő
személyesen köteles megjelenni.
(2) A járási hivatal és a központi szerv az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötése előtt
megállapítja az előtte személyesen megjelent szolgáltatást igénybe vevő személyazonosságát. Az 51. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti esetben a személyazonosságot az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány kiadására
irányuló eljárás során ellenőrzi.
(3) A járási hivatal és a központi szerv – a szolgáltatást igénybe vevő személyazonossága megállapítása céljából –
elvégzi a szolgáltatást igénybe vevő adatainak törvényben előírt egyeztetését.

53. §

(1) A járási hivatal és a központi szerv rögzíti a szolgáltatást igénybe vevő e-aláírás funkció igényléséhez és az e-aláírás
funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatait.
(2) A járási hivatal és a központi szerv a szerződéskötést megelőzően köteles tájékoztatni a szolgáltatást igénybe vevőt
a szolgáltatás igénybevételének jogszabályi feltételeiről és követelményeiről.
(3) A járási hivatal és a központi szerv a szolgáltatási szerződés megkötését követően sértetlen, lezárt borítékban
a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére bocsátja az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához
szükséges aktiváló PIN kódot és a visszavonási jelszót, és átadja a szolgáltatást igénybe vevő számára a szolgáltató
ajánlatát egy példányban, a szolgáltatás igénybe vevő adataival kitöltött, az adatok ellenőrzésének igazolását már
tartalmazó, a szerződés részét képező elfogadó nyilatkozatot (a továbbiakban: elfogadó nyilatkozat) két példányban.
A szerződés az elfogadó nyilatkozat szolgáltatás igénybe vevője általi aláírásával jön létre.
(4) Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a visszavonási jelszó
szolgáltatást igénybe vevő általi átvételét igazolni kell.
(5) A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód,
az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és a visszavonási jelszó használatát más személynek nem engedheti át,
azokat más személynek nem hozhatja tudomására.
(6) Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés egy aláírt eredeti példányát át kell adni a szolgáltatást
igénybe vevőnek. Az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés másik aláírt eredeti példányát a járási
hivatal és a központi szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.
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16. Az aláírás-létrehozó adat előállítása
54. §

(1) Az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódó aláírás-létrehozó adatok és aláírás-ellenőrző adatok előállítását a kijelölt
hitelesítés-szolgáltató megbízásából a központi szerv biztosítja, fizikailag védett és biztonságos környezetben.
(2) Az aláírás-létrehozó adatot az Nytv. 29/C. § (1) bekezdése szerinti biztonságos aláírás-létrehozó eszközben kell
előállítani és tárolni.
(3) Az aláírás-ellenőrző adatokat a központi szerv átadja a kijelölt hitelesítés-szolgáltató részére.
(4) A központi szerv az aláírás-létrehozó adat kezelése során köteles olyan technikai intézkedéseket alkalmazni, amelyek
biztosítják az aláírás-létrehozó adathoz történő jogosulatlan hozzáférés, annak jogosulatlan megváltoztatása,
nyilvánosságra hozatala vagy törlése és a sérülés vagy a megsemmisülés elleni védelmet.

55. §

(1) Az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódó visszavonási jelszó előállítását a kijelölt hitelesítés- szolgáltató megbízásából
a központi szerv végzi. A központi szerv tárolja a visszavonási jelszó lenyomatát, a tanúsítvány visszavonásához
szükséges jogosultság ellenőrzése céljából.
(2) A szolgáltatást igénybe vevő a visszavonási jelszó cseréjét személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően
a járási hivatalnál vagy a központi szervnél igényelheti.
(3) Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód, valamint a PUK kód
előállítását a kijelölt hitelesítés-szolgáltató megbízásából a központi szerv végzi, és csak abból a célból rögzítheti,
hogy azokat a szolgáltatást igénybe vevő számára átadja.
(4) A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN
kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását
a vonatkozó aktiváló PIN kód hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő
az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását PUK kód hiányában a járási hivatalnál vagy a központi
szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.
(5) A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód megadásával
végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód
hiányában a PUK kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN
kód cseréjét PUK kód hiányában a járási hivatalnál vagy a központi szervnél személyesen, személyazonossága
ellenőrzését követően igényelheti.

17. A tanúsítvány kiadása és átadása
56. §

(1) A tanúsítványt a kijelölt hitelesítés-szolgáltató bocsátja ki, és közzéteszi abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybe
vevője erről így nyilatkozott.
(2) Az 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítványt az állandó személyazonosító igazolványon a központi
szerv helyezi el.
(3) Az 51. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tanúsítványt az érvényes állandó személyazonosító igazolványon
az e-aláírási funkcióval kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötése során eljáró szerv helyezi el.
(4) Ha a szolgáltatást igénybe vevő az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás során az e-aláírás
funkcióra vonatkozó szolgáltatási szerződést is megkötötte, akkor az állandó személyazonosító igazolványt és annak
tároló elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt
a)
személyesen veheti át a járási hivatalnál vagy a központi szervnél, vagy
b)
a központi szervvel kötött szerződés alapján az egyetemes postai szolgáltató kézbesíti személyesen
a szolgáltatást igénybe vevő vagy meghatalmazottja részére.
(5) A járási hivatalban, illetve a központi szervnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló
elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt, ha a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában
marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.
(6) A postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén elhelyezett aláíráslétrehozó adatot és tanúsítványt az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint
illetékes járási hivatal is átveheti. A postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló
elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt a szolgáltatást igénybe vevő vagy meghatalmazottja
veheti át a szolgáltatást igénybe vevő által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt
cím szerint illetékes járási hivatalban.
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(7) Ha a szolgáltatást igénybe vevő a tároló elemmel ellátott érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal
igényel e-aláírás funkcióra vonatkozó szolgáltatást, akkor az aláírás-létrehozó adatot és a kapcsolódó tanúsítványt
a szolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg az eljáró hatóság az állandó személyazonosító igazolvány tároló
elemén elhelyezi.
(8) A (4) bekezdés b) pontja szerinti postai kézbesítés esetén az állandó személyazonosító igazolvány – és annak tároló
elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adat és tanúsítvány – átvételét tanúsító iratot a központi szerv továbbítja
a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.

18. Új tanúsítvány igénylése, a tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása
57. §

(1) Új tanúsítvány igénylése esetén a 15. alcímben foglalt szabályokat a §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha az e-aláírás funkcióhoz kapcsolódóan kiadásra került tanúsítvány érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van
hátra, és a szolgáltatást igénybe vevő tanúsítványban foglalt adatai nem változtak, a szolgáltatást igénybe vevő
kezdeményezheti az aláírás létrehozó adatának és aláírás-ellenőrző adatának a cseréjét és az ehhez kapcsolódó új
tanúsítvány kiadását személyesen a járási hivatalnál vagy a központi szervnél.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a járási hivatal, illetve a központi szerv rögzíti az új tanúsítvány igénylésére
vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítását. Az elfogadó nyilatkozatot is tartalmazó szolgáltatási szerződés
módosításának egy aláírt eredeti példányát át kell adni a szolgáltatást igénybe vevőnek. A szerződésmódosítás
szolgáltatást igénybe vevő általi átvételét igazolni kell. A szolgáltatási szerződés módosítása másik aláírt eredeti
példányát a járási hivatal, illetve a központi szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.
(4) Ha a tanúsítvány érvényességi idejéből több mint 60 nap van hátra, a szolgáltatást igénybe vevő – a tanúsítványban
szereplő adatai megváltozása, valamint a tanúsítvány visszavonásának kezdeményezése kivételével – új
tanúsítványt nem igényelhet.
(5) A szolgáltatást igénybe vevő a tanúsítvány igénylését követő egy éven belül új tanúsítványt csak akkor igényelhet,
ha az új tanúsítvány igénylésére nem a szolgáltatást igénybe vevő érdekkörében felmerülő ok miatt kerül sor.
(6) Ha az e-aláírás funkcióhoz kapcsolódóan kiadásra került tanúsítvány lejárt, akkor új tanúsítvány iránti igényhez új
szolgáltatási szerződést kell kötni.
(7) Ha a szolgáltatást igénybe vevő érvényes állandó személyazonosító igazolványára tanúsítványt már igényelt, akkor
az 53. § (3) és (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

58. §

(1) A szolgáltatást igénybe vevő személyesen a járási hivatalnál és a központi szervnél, valamint a központi szerv által
működtetett országos telefonos ügyfélszolgálat útján kezdeményezheti tanúsítványa visszavonását.
(2) A szolgáltatást igénybe vevő a tanúsítvány országos telefonos ügyfélszolgálat útján történő visszavonása esetén
a visszavonási jogosultságát a visszavonási jelszó megadásával igazolja. A szolgáltatást igénybe vevő visszavonási
jogosultságának ellenőrzését követően az országos telefonos ügyfélszolgálat a tanúsítvány visszavonása iránti
kérelmet a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak azonnal továbbítja. A tanúsítványt a kijelölt hitelesítés-szolgáltató vonja
vissza.
(3) A szolgáltatást igénybe vevő személyesen a járási hivatalnál és a központi szervnél a személyazonossága
ellenőrzését követően kezdeményezheti tanúsítványa visszavonását. A tanúsítvány visszavonása iránti kérelmet
a szolgáltatást igénybe vevő aláírja, és a kérelmet a járási hivatal, illetve a központi szerv a kijelölt hitelesítésszolgáltatónak azonnal továbbítja. A tanúsítványt a kijelölt hitelesítés-szolgáltató vonja vissza.
(4) Ha a szolgáltatást igénybe vevő érvényes állandó személyazonosító igazolványán érvénytelen tanúsítvány szerepel,
azt a kapcsolódó kulcspárral együtt a központi szerv törli.
(5) A szolgáltatást igénybe vevő az állandó személyazonosító igazolványon elhelyezett tanúsítvány felfüggesztését
nem kezdeményezheti.

19. Az e-aláírás funkcióval kapcsolatos további rendelkezések
59. §

(1) Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
szóló rendeletben foglaltakon túl a járási hivatalok és a központi szerv kormánytisztviselői részt vehetnek
az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódóan a kijelölt hitelesítés- szolgáltató által nyújtott hitelesítés-szolgáltatásban,
illetve az aláírás-létrehozó adat elhelyezése aláírás-létrehozó eszközön szolgáltatásban.
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(2) Az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódó panaszokat a szolgáltatást igénybe vevő az országos telefonos
ügyfélszolgálatnál – írásban, telefon és elektronikus levél útján – terjesztheti elő. A telefonos ügyfélszolgálat
a panaszt haladéktalanul továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.
(3) Az e-aláírás funkcióhoz tartozó, az egy aláírással tehető pénzügyi kötelezettségvállalás maximális mértéke tízezer
euró.
(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás forintösszegét a tranzakció napján érvényes, a jegybanki
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni.

IV. FEJEZET
EGYSÉGES ARCKÉPMÁS- ÉS ALÁÍRÁS-FELVÉTELEZÉS
60. §

(1) Az Nytv. 15. § (2) bekezdése szerinti egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés célja az egységes
elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerinti kártyafelhasználói regisztráció során
a személyesen megjelent kérelmezőnek az Nytv. 29. § (2) bekezdés a)–g) pontjában megjelölt személyi adatainak
ellenőrzése, és arcképmásának, valamint – ha a 12. életévét betöltötte – aláírásának rögzítése.
(2) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárás az Nytv. 29. § (12) bekezdésében szereplő szerinti
személyazonosság igazolására alkalmas okmány kiadása iránti eljárás részét képezi.
(3) Állandó személyazonosító igazolvány kiadására vonatkozó eljárásban e fejezet rendelkezéseit az I. és II. Fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) E Fejezet rendelkezéseit az állandó személyazonosító igazolványon kívül más, személyazonosság igazolására
alkalmas okmány kiadására irányuló eljárásban külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

61. §

(1) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárás kérelemre indul.
(2) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló kérelem – ha az nem része más eljárásnak – bármely járási
hivatalnál, kormányablaknál, valamint a központi szervnél előterjeszthető.

62. §

(1) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárásban a kérelmező személyesen köteles megjelenni.
(2) A kérelem személyes előterjesztésekor az eljáró szerv a kérelmezőről arcképmás felvételt készít.

63. §

(1) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor a kérelemhez be kell mutatnia a személyazonosság igazolására alkalmas
érvényes hatósági igazolványát.
(2) A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelmező bemutathatja
a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot. Be kell mutatni a törvényes képviseletet igazoló
jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is.

64. §

(1) Az eljárásban a kérelmező személyazonosságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát ellenőrizni kell.
Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell a bemutatott személyazonosságot igazoló érvényes hatósági
igazolvány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal.
(2) Az eljáró szerv az egyeztetést – a központi szerv közreműködésével –- a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban
tárolt adatokkal is elvégzi.

65. §

(1) Az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés iránti kérelmet az arcképmás és – ha a kérelmező a 12. életévét
betöltötte – az aláírás felvételezésével kell teljesíteni.
(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jogosult az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló kérelem
ügyében eljárási képességgel bír.

V. FEJEZET
AZ ÁLLANDÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYHOZ RENDELHETŐ MÁSODLAGOS KÁRTYÁK KÖRE
66. §		
A tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolványhoz másodlagos kártyaként – ha annak műszaki és
technikai feltételei adottak – a 2. mellékletben megjelölt kártyák rendelhetőek.
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VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. Hatályba léptető rendelkezések
67. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

21. Átmeneti rendelkezések
68. §

(1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
hatálybalépése előtt kiadott érvényes személyazonosító igazolványba a lakcímmegszüntetés kivételével
adatváltozás nem jegyezhető be.
(2) A 25. § a) pontjától eltérően nem tagadható meg a személyazonosító igazolvány kiadása akkor, ha a 2016. január
1-jét megelőzően kiállított, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező és állandó személyazonosító
igazolványra jogosult polgár új személyazonosító igazolvány kiadását kezdeményezi.
(3) A tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány – amennyiben a polgár kérelmére elektronikus aláírási
funkcióval is rendelkezik – a tároló elem biztonságos aláírás-létrehozó eszközként történő tanúsításáig minősített
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására alkalmas.
(4) Ha a letelepedett a letelepedett jogállást igazoló okmányát, a menekült és az oltalmazott a menekültként vagy
oltalmazottként való elismerést igazoló okiratát 2016. január 1-jét megelőzően veszi át, de személyazonosító
igazolványa első kiadására 2015. december 31-ig nem került sor, a polgár lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal
az e rendelet szerinti szükséges eljárások lefolytatása és adatok rögzítése érdekében a polgárt idézi.

22. Módosító rendelkezések
69. §

(1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ápt.Vhr.) 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A honosítási és visszahonosítási kérelemhez a magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek egy darab
arcfényképet kell csatolnia.”
(2) Az Ápt.Vhr. 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A honosítási és visszahonosítási kérelem benyújtása során a magyarországi lakóhellyel rendelkező
kérelmezőnek a személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges – a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott – adatait a kérelmet felvevő felvételezi.”

70. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál kell
bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhelye
szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál is bejelentheti.”
(2) A Vhr. 5. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontjában a „hatósági igazolványok” szövegrész helyébe a „hatósági
igazolvány” szöveg lép.

71. §		
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
19. § (5) bekezdésében a „személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról” szövegrész helyébe
a „személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól” szöveg lép.
72. §		
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4a) bekezdésében a „személyazonosító igazolvány kiadásáról és
nyilvántartásáról” szövegrész helyébe a „személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírásfelvételezés szabályairól” szöveg lép.
73. §

(1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szeüsz. R.) 3. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
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(A Ket. 168/A. § alkalmazásában az alábbi SZEÜSZ-ök igénybevétele kötött előzetes ügyfél-regisztrációs eljáráshoz: )
„g) törvényben meghatározott kivétellel a Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatás
(a továbbiakban: KASZ).”
(2) A Szeüsz. R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti ügyfél-regisztráció elektronikus úton is megtehető
a) természetes személy ügyfél esetében, ha rendelkezik 47/A. § (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti KASZ-szal,
b) gazdálkodó szervezet és egyéb nem természetes személy esetében, ha az önálló képviseletre jogosult képviselője
rendelkezik 47/A. § (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti KASZ-szal,
és e KASZ segítségével azonosítja magát.”
(3) A Szeüsz R. a 47. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„17/A. A Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások
47/A. § (1) KASZ-t az igényelhet, aki a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban (a továbbiakban: KÜNY)
szerepel.
(2) A KÜNY adatbázis adatkezelője megállapodás alapján, költségei teljes megtérítése mellett jogosult munkahelyen
vagy nyilvános eseményen kihelyezett ideiglenes regisztrációs szervet működtetni.
(3) KASZ-nak minősül:
a) a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított azonosítási szolgáltatás,
b) a részleges kódú telefonos azonosítás, és
c) az ügyfélkapus azonosítás.
47/B. § (1) A KÜNY regisztrációhoz tartozó elektronikus levelezési cím érvényességét a felhasználónak kell
biztosítania. A felhasználó felel azért, hogy az elektronikus levelezési cím létező és pontos legyen.
(2) A felhasználónak az egyes KASZ-hoz tartozó kódjait, jelszavait védenie kell a jogosulatlan hozzáféréstől.
Az azonosítók nem megfelelő biztonságú kezeléséből származó kockázatot a felhasználó viseli.
(3) Ha a felhasználó kódja vagy jelszava jogosulatlan személy tudomására jut, a felhasználónak az érintett kódnak
vagy jelszónak a regisztrációs szervnél történő lecserélésével van módja a KASZ biztonságának helyreállítására.
(4) Ha a felhasználó bejelenti, hogy a kódja vagy jelszava jogosulatlan személy tudomására jutott, vagy a szolgáltató
erről hitelt érdemlő információval rendelkezik, a szolgáltató az adott kóddal vagy jelszóval érintett KASZ-hoz történő
hozzáférést haladéktalanul megszünteti.
(5) A felhasználó a (4) bekezdés szerinti megszüntetést követően a regisztrációs szervnél kérheti új kód vagy
jelszó biztosítását, szükség esetén – ha ez a KASZ-nál értelmezhető – a felhasználói neve vagy a KASZ-hoz tartozó
telefonszámának módosítását.
47/C. § (1) A 47/A. § (3) bekezdés szerinti KASZ-ok alkalmazása esetében a felhasználó
a) a 47/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti KASZ esetében a kártya tároló elemén található azonosító adat
olvasásával és az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód,
b) a 47/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti KASZ esetében az azonosító szám és a jelszó,
c) a 47/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti KASZ esetében a felhasználói neve és jelszava vagy ezek mellett még
a választott második tényező
alkalmazásával azonosítja magát. Helyes adatok esetén a rendszer a felhasználót azonosítja, az azonosítás
eredménytelensége esetén hibajelzést ad.
(2) A KÜNY regisztrációhoz abban az esetben kapcsolódik tárhely szolgáltatás, ha azt a felhasználó kéri. A 47/A. §
(3) bekezdés c) pontja szerinti KASZ-hoz minden esetben kapcsolódik tárhely szolgáltatás.
47/D. § (1) A KASZ felhasználási jogosultság megszűnik
a) a KÜNY-ben való regisztráció megszűnésével,
b) a felhasználó ez irányú kérelmére.
(2) Ha a KÜNY-höz tartozó elektronikus tárhely szolgáltatás használatához való jogosultság megszűnik, és
a) a tárhely üres, a szolgáltató megszünteti a tárhelyet, és erről a felhasználót írásban tájékoztatja,
b) a tárhely nem üres, a tárhely szolgáltatója haladéktalanul figyelmeztető üzenetet küld postai úton a felhasználó
címére, melyben 21 napos határidővel kéri a tárhely kiürítését. E határidő leteltével megszünteti a tárhelyet,
c) a tárhely nem üres és a regisztráció a felhasználó halála miatt szűnik meg, a szolgáltató a 47/F. § (2)–(5) bekezdése
szerint jár el.
(3) A megszüntetésre kerülő tárhelyen tárolt adatokat a szolgáltató helyreállíthatatlan módon törli.
47/E. § A szolgáltató a regisztrációhoz tartozó elektronikus tárhely forgalmát – dokumentumok átvételének nyomon
követése érdekében – folyamatosan naplózza. Ha a napló alapján a szolgáltató megállapítja, hogy a tárhelyen egy
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éven át nem volt aktivitás, megkeresheti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervet, és tisztázhatja, hogy
a tárhely tulajdonosa életben van-e. Ezt a tevékenységét évente megismételheti.
47/F. § (1) Ha a szolgáltató a tárhely vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az elhalálozott felhasználó
elektronikus tárhelyén nem található dokumentum, haladéktalanul gondoskodik a tárhely megszüntetéséről.
(2) Ha szolgáltató a tárhely vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az elhunyt tárhelyén található
dokumentum, a dokumentumok azonnali letárolását követően haladéktalanul gondoskodik a tárhely
megszüntetéséről.
(3) A tárhely megszüntetésével egyidejűleg a szolgáltató a dokumentumok átvételének módjáról és helyéről
tájékoztatja a KÜNY adatbázis adatkezelőjét, amely megkeresi a hagyatéki leltár felvételére hatáskörrel rendelkező
illetékes hatóságot.
(4) Ha az elhalálozás időpontjától számított 5 éven belül jelentkezik az örökös, a szolgáltató
a személyazonosságának, valamint az öröklés tényének vagy öröklésre való jogosultságának ellenőrzését követően
az örökössel egyeztetett módon, a költséghatékonyság figyelembevételével biztosítja az elhunyt tárhelyén található
dokumentumok átadását.
(5) Ha az elhalálozás időpontjától számított 5 éven belül nem jelentkezik az örökös, a szolgáltató gondoskodik
a korábban a tárhelyről letárolt dokumentumok helyreállíthatatlan módon való törléséről.
47/G. § Tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó azonosítási szolgáltatást a tároló
elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtásával lehet igényelni.
47/H. § (1) A felhasználó jogosult több ügyfélkaput létesíteni és fenntartani. Ezek közül – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – azonban csak egy létesítése és fenntartása díjmentes. A további ügyfélkapu létesítéséért
fizetett díj a regisztrációs szerv bevételét képezi.
(2) Amennyiben a felhasználó egy hivatali kapuval rendelkező, vagy azt létesíteni kívánó szervezet hivatali
kapujának működtetéséhez, a hivatali kaput létesítő szervezet igazolásával, és az ennek megfelelő elektronikus
levélcímmel igényel újabb ügyfélkaput, ez az ügyfélkapu is díjmentesen létesíthető.
47/I. § A korlátozottan cselekvőképes kiskorú önállóan is jogosult ügyfélkapu nyitására.
47/J. § (1) A felhasználó ügyfélkapu létesítését a 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító
igazolvány birtokában is kezdeményezheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az ügyfélkapu létesítéséhez szükséges személyes adatokon túl meg kell adni
a felhasználó 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolványának okmányszámát és
a személyazonosító igazolvány kiadásáról szóló kormányrendelet szerinti regisztrációs kódot (a továbbiakban:
regisztrációs kód).
(3) A regisztrációs adatbázis adatkezelője a természetes személyazonosító adatokat, az állampolgárságot és
az okmányszámot összeveti a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataival, továbbá ellenőrzi a személyazonosító
igazolvány érvényességét, valamint a regisztrációs kód megfelelőségét.”
(4) A Szeüsz. R. 103. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az első rendelkezés az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásának felületén
elektronikus úton is megtehető
a) természetes személy ügyfél esetében, ha rendelkezik KASZ-szal,
b) gazdálkodó szervezet és egyéb nem természetes személy esetében, ha az önálló képviseletre jogosult képviselője
rendelkezik KASZ-szal,
és a KASZ segítségével azonosítja magát.”
(5) A Szeüsz. R. 118. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAÜ magában foglalja)
„a) a KASZ azonosítást, valamint”
(6) A Szeüsz. R. 120. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás része
a) az ügyfélkapu,
b) a hatóságok számára a benyújtott űrlap átmeneti tárolását biztosító tárhely, hozzárendelt jelszavas azonosításon
alapuló elérhetőség ellenőrzéssel (a továbbiakban: hivatali kapu),
c) az ügyfelek számára a hatósági válasz tárolásához tartozó, KÜNY regisztrálthoz rendelt tárhely, valamint az ebbe
történő elhelyezési lehetőség biztosítása,
d) ügyfél számára biztosított, űrlaphoz rendelt hivatali tárhelyre történő űrlap feltöltési szolgáltatás, illetve hatóság
számára biztosított hatóság, illetve ügyfél tárhelyére történő dokumentum feltöltési szolgáltatás (a továbbiakban:
BEDSZ), valamint
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e) a szolgáltatás által kezelt formátumú elektronikus űrlap megtervezését, illetve kitöltését lehetővé tevő program
biztosítása.”
(7) A Szeüsz. R. 50. alcíme a következő 179/A. §-sal egészül ki:
„179/A. § Amíg a Ket. 171/B. § (2) bekezdése alapján az ügyfélkapu és a részleges kódú telefonos azonosítás
ügyfél-regisztrációs nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás adatait nem adja át a KÜNY részére, e rendelet
alkalmazásában KÜNY alatt az ügyfélkapu és a részleges kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs
nyilvántartását is érteni kell.”
(8) Hatályát veszti a Szeüsz. R. 43. §-a, 123–130. §-a, 133–135. §-a.
74. §

(1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
5. alcímének címe helyébe a következő alcím lép:
„5. Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja”
(2) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Ket.-ben meghatározott Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szervként a Kormány
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat,
a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Magyar
Posta Zrt.-t, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A Központi Ügyfél-regisztrációs
Nyilvántartás adatbázis adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, amely
az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a Ket. 168/D. § (2) bekezdésben megjelölt esetben a regisztrációs kérelem kizárólag
ott terjeszthető elő, ahol a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés
szabályairól szóló kormányrendelet szerint az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjeszthető.
(3) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.”
(3) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § Amíg a Ket. 171/B. § (2) bekezdése alapján az ügyfélkapu és a részleges kódú telefonos azonosítás
ügyfél-regisztrációs nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás adatait nem adja át a Központi Ügyfél-regisztrációs
Nyilvántartás részére, e rendelet alkalmazásában Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás alatt az ügyfélkapu
és a részleges kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs nyilvántartását is érteni kell. A 7. § (1) bekezdésétől
eltérően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Posta Zrt., valamint Magyarország diplomáciai és konzuli
képviseleténél csak akkor lehet részleges telefonos kódú azonosítási szolgáltatáshoz regisztrálni, ha a részleges
kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás adatait átadta a Központi
Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás részére.”
(4) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm.
rendelet 1. §-ában a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szöveg lép.

75. §		
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

23. Hatályon kívül helyező rendelkezések
76. §		
Hatályát veszti a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.)
Korm. rendelet.
77. §		
Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 91. §-t megelőző alcímében az „és személyazonosító
igazolványa kiállítása” szövegrész.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem a kérelmező következő adatait tartalmazza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Személyi azonosítója
Családi és utóneve(i) (Kérelmére neve nemzetiségi nyelven)
Születési családi és utóneve(i)
Születési helye
Születési ideje
Anyja születési családi és utóneve(i)
Állampolgársága
Nem magyar állampolgársága esetén jogállása
Neme
Annak ténye, hogy társadalombiztosítási azonosító jellel, adóazonosító jellel a kiállítás időpontjában
rendelkezik-e
Okmány belföldi kézbesítési címe
Arcképmása
Ujjnyomatának rögzítése, vagy a rögzítés visszautasítása
Ujjnyomat adására fizikailag képtelenség ténye
Saját kezű aláírása
A kérelmet előterjesztő saját kezű aláírása
Az állandó személyazonosító igazolvány igénylésének oka
Az állandó személyazonosító igazolvány leadásának/le nem adásának oka
Az előző okmány azonosítója
Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásának oka, az okmány azonosítója, érvényességi ideje
Annak a ténye, hogy e-aláírási funkciót igényelt-e, az elektronikus aláírás igényléséhez szükséges elektronikus
levélcíme, ha e-aláírás funkciót igényelt
A regisztrációs kód, az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges
aktiváló PIN kód és a PUK kód átvételének ténye, vagy átvételének megtagadása, valamint a kódokat
tartalmazó boríték azonosítója
Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a visszavonási jelszó
átvételének ténye és a kódokat tartalmazó boríték azonosítója, ha e-aláírás funkciót igényelt

2. melléklet a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az állandó személyazonosító kártyához rendelhető másodlagos kártyák:
a) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 15a. pontja szerinti közlekedési kártya.

3. melléklet a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 39–41. ponttal egészül ki:
„39. az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése
40. a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás felvételezés szabályairól
szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN
kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint
a blokkolódott PUK kód feloldása
41. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése
szerinti e-aláírási funkcióhoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány
visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok”
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A Kormány 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és s) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működteti
a)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. §-a és
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
139. § (2) bekezdés szerinti igénybevevői nyilvántartást, és
b)
az Szt. 20/B. §-a és a Gyvt. 141/A. §-a szerinti országos jelentési rendszert,
c)
az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási rendszert.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokat (a továbbiakban együtt: nyilvántartások) a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásának
(a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) adatai alapján, egységes adatbázisban vezeti.
(3) A nyilvántartások nem minősülnek hatósági nyilvántartásnak.
(4) A nyilvántartások adatainak módosítását az informatikai rendszer naplózza.
(5) A nyilvántartásokhoz történt hozzáférést az informatikai rendszer naplózza, kivéve, ha az adatokat a Szociális
Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhető internetes felületen keresztül érik el.

2. §

(1) A nyilvántartásokba történő adatszolgáltatást a nyilvántartások informatikai rendszerében kell teljesíteni.
(2) A nyilvántartásokba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel.
(3) A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére – a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon – ügyfélkapu
belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és
a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.
(4) A kijelölő okiratot a fenntartó postai úton küldi meg a Hivatal részére. A fenntartó köteles a Hivatalnak bejelenteni,
ha az e-képviselő Hivatalnak megküldött adatai megváltoztak vagy kijelölése megszűnt.
(5) A Hivatal ellenőrizheti az e-képviselő ügyfélkapunál megadott személyazonosító adatainak és a kijelölésben foglalt
személyazonosító adatainak egyezőségét. Ha az adatok nem egyeznek meg, a Hivatal a kijelölést visszautasítja.
(6) Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselő – az engedélyes vagy a fenntartó munkatársai közül – ügyfélkapu
belépési jogosultsággal rendelkező személyt vagy személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: adatszolgáltató
munkatárs). Az adatszolgáltató munkatárs megfelelő felkészítéséről az e-képviselő gondoskodik.
(7) Az adatszolgáltató munkatárs a nyilvántartások informatikai rendszerében jelölhető ki. A kijelöléshez meg kell adni
az adatszolgáltató munkatárs ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait, és meg kell jelölni azokat
az engedélyeseket, amelyek tekintetében az adatszolgáltató munkatárs adatszolgáltatásra jogosult.
(8) Az e-képviselő köteles a nyilvántartások informatikai rendszerében bejelenteni, ha az adatszolgáltató munkatárs
Hivatalnak megküldött adatai megváltoztak. Az adatszolgáltató munkatárs kijelölése a nyilvántartások informatikai
rendszerében vonható vissza.

2. Az igénybevevői nyilvántartás
3. §

(1) Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség – a (2) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – arra az engedélyesre terjed ki,
a)
amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tart fenn,
b)
amelynek működéséhez a fenntartó részére – bármely szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, ide nem értve a gyermekétkeztetést (a továbbiakban együtt:
szolgáltatás) után – a központi költségvetésről szóló törvény alapján támogatást állapítottak meg, vagy
c)
amely jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vagy családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nyújt,
ha e szolgáltatására a fenntartó hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik.
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(2) Nem terjed ki az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség az engedélyesre, ha
a)
kizárólag az Szt. 20/C. § (2) bekezdése vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatást nyújt,
b)
utána a fenntartó kizárólag az Szt. 20/C. § (2) bekezdése vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatás
működéséhez részesül támogatásban a központi költségvetésről szóló törvény alapján, vagy
c)
a családok átmeneti otthona titkos menedékházként működik.
(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség az (1) bekezdés szerinti engedélyesek által nyújtott valamennyi szolgáltatásra
kiterjed az Szt. 20/C. § (2) bekezdésében és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.
(4) Az adatszolgáltatás az igénybevevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 4–6. § szerinti rögzítéséből és a 7. §
szerinti időszakos jelentésből áll.
4. §

(1) Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs
(a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult) az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat az Szt.
94/C. §-a, illetve a Gyvt. 32. § szerinti megállapodás megkötését követően, legkésőbb az igénybevétel első napját
követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.
(2) Ha házi segítségnyújtás esetén a megállapított gondozási szükséglet vagy az ellátott számára nyújtott szolgáltatás
tartalmára vonatkozó adat megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a változást követő 8 napon belül rögzíti
az igénybevevői nyilvántartásban.
(3) Gyermekvédelmi szakellátás esetén az adatszolgáltatásra jogosult a Gyvt.-ben meghatározott adatokat
a)
az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel, illetve az utógondozói ellátás elrendeléséről szóló
határozatban (a továbbiakban: elrendelő határozat) az ellátás kezdő időpontjaként megjelölt naptól
kezdődően, az elrendelő határozat engedélyessel való közlését követő munkanap 24 óráig,
b)
ha az utógondozói ellátást elrendelő határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg,
de az ellátást az elrendelő határozat végrehajthatóvá válásának napját megelőzően már igénybe vették,
a tényleges igénybevétel első napjától kezdődően, a tényleges igénybevétel első napját követő munkanap
24 óráig,
c)
ha az elrendelő határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg, és az ellátást az elrendelő
határozat végrehajthatóvá válásának napján még nem veszik igénybe, az elrendelő határozat
végrehajthatóvá válásának napjától kezdődően, az elrendelő határozat engedélyessel való közlését követő
munkanap 24 óráig
rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.
(4) Gyermekvédelmi szakellátás esetén, ha az elrendelő határozatot a tényleges igénybevétel megkezdéséig
nem hozták meg, az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevői nyilvántartásban az igénybevevő nevét és
az igénybevétel tényét az ellátás igénybevételének első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti.
(5) Ha az igénybevevő Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ) nem rendelkezik, illetve a TAJ nem
ismert vagy hibás, az igénybevevői nyilvántartás az igénybevevőnek – a TAJ rögzítéséig – technikai kódot képez.

5. §

(1) Ha szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az igénybevevőnek nyújtott szolgáltatás formája,
a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja vagy a szolgáltatás megszűnésének várható időpontja
megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult legkésőbb a módosított feltételek szerinti igénybevétel első napját
követő munkanap 24 óráig módosítja.
(2) Ha gyermekvédelmi szakellátás esetén a gyermek ellátási szükséglete, az utógondozói ellátás elrendelésének oka
vagy az ellátás megszüntetésének vagy megszűnésének várható időpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra
jogosult a változásról szóló határozat engedélyessel való közlését követő munkanap 24 óráig,
a)
a változás határozatban megjelölt időpontjától kezdődően,
b)
ha a változás időpontját a határozatban nem jelölték meg, de az ellátást a változásról szóló határozat
végrehajthatóvá válásának napját megelőzően már annak megfelelően vették igénybe, a változás
bekövetkezésének napjától kezdődően,
c)
ha a változás időpontját a határozatban nem jelölték meg, és az ellátást a változásról szóló határozat
végrehajthatóvá válásának napján még nem, vagy nem annak megfelelően veszik igénybe, a változásról
szóló határozat végrehajthatóvá válásának napjától kezdődően
módosítja.
(3) A szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja visszamenőlegesen csak későbbi időpontra módosítható. Az (1) és
(2) bekezdés szerinti egyéb adatok visszamenőlegesen nem módosíthatók.
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(4) Ha az igénybevevői nyilvántartásban rögzített adat – a TAJ, az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok, valamint
az időszakos jelentés kivételével – megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a tudomásszerzést követő
munkanap 24 óráig módosítja. Az e bekezdés szerinti adatok visszamenőlegesen akkor módosíthatók, ha
a módosítás ideiglenes hatályú elhelyezéssel, nevelésbe vétellel, illetve utógondozói ellátással kapcsolatos hatósági
döntés miatt szükséges.
6. §

(1) Ha a szolgáltatás igénybevétele megszűnik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a megszűnést követő munkanap
24 óráig rögzíti. Ha a gyermekvédelmi szakellátás igénybevétele hatósági határozat alapján szűnik meg,
a határozatban megállapított időpontot kell megjelölni a megszűnés időpontjaként.
(2) Ha az Szt. szerinti áthelyezés vagy a Gyvt. szerinti gondozási hely, utógondozói ellátási hely módosítása miatt
az igénybevevő számára szolgáltatást nyújtó engedélyes megváltozik,
a)
a korábbi engedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozását
megelőző nappal az (1) bekezdésben foglaltak szerint rögzíti az igénybevétel megszűnését,
b)
az új engedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozásának napjával
a 4. §-ban foglaltak szerint rögzíti az igénybevevő Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során
a)
az áthelyezés időpontjának az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodás módosításában meghatározott időpontot,
b)
a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozása időpontjának az erről szóló határozatban
megállapított időpontot, ennek hiányában a határozat keltének napját
kell tekinteni.
(4) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha az igénybevevő az igénybevétel
megszűnésének napjától ugyanazt a szolgáltatást másik engedélyestől veszi igénybe.

7. §

(1) Az időszakos jelentés keretében az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevői nyilvántartásban nyilatkozik
arról, hogy a 4. § szerint rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e, vagy – ha az az állami
támogatás alapja – a 4. § szerint rögzített személlyel az adott napon fennállt-e a szolgáltatásra irányuló jogviszony.
(2) Az időszakos jelentési kötelezettséget
a)
szociális étkeztetés,
b)
házi segítségnyújtás,
c)
támogató szolgáltatás,
d)
időskorúak nappali ellátása,
e)
fogyatékos személyek nappali ellátása,
f)
hajléktalan személyek nappali ellátása,
g)
éjjeli menedékhely,
h)
bölcsőde,
i)
hetes bölcsőde,
j)
családi napközi és
k)
családi gyermekfelügyelet
esetén naponta, az adott napot követő munkanap 24 óráig, azt követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást
az adott napon az igénybevevőnek nyújtották.
(3) Az időszakos jelentési kötelezettséget a (2) bekezdésben nem említett, adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett
szolgáltatások esetén legalább havonta, az adott hónap minden napjára, az adott hónap utolsó napját követő
harmadik munkanap 24 óráig kell teljesíteni.
(4) Ha az igénybevevő nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ igénylésére jogosult
a)
szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén a TAJ-t hatvan napon belül nem szerzi be,
b)
gyermekvédelmi szakellátás esetén hatvan napon belül nem igazolja, hogy a TAJ kiadását kérelmezte,
az érintett a határidő lejártát követő naptól az időszakos jelentésben nem tüntethető fel igénybevevőként.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók nappali melegedő, éjjeli menedékhely, valamint családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás esetén, továbbá arra az igénybevevőre, aki TAJ igénylésére nem köteles.
(6) Az ideiglenesen elhelyezett, nevelésbe vett, de javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben ellátott
gyermek az időszakos jelentésben nem tüntethető fel.
(7) Az időszakos jelentésben az igénybevételről szolgáltatott adat egyszer, az időszakos jelentés szerinti igénybevétel
hónapját követő hónap tizenötödik napjáig módosítható (a továbbiakban: önellenőrzés). Az önellenőrzés során
meg kell jelölni
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a)
b)
c)
d)

az igénybevételi napot,
a hibás adatot,
a helyes adatot és
a hiba okát.

8. §

(1) A rögzített adat a rögzítést követő egy éven belül az 5. §-ban és a 7. § (7) bekezdésében meghatározottakon túl is
törölhető.
(2) Az adatszolgáltatásnak az 5. §-ban, a 7. § (7) bekezdésében és az (1) bekezdésben meghatározottakon túli pótlására
vagy módosítására akkor van lehetőség, ha
a)
az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs számára az igénybevevői nyilvántartás – a Hivatal
informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az e-képviselő, illetve
az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt – az adatszolgáltatási
határidőn belül nem volt elérhető, vagy
b)
a határidőn belül történő adatszolgáltatásra a működést engedélyező szerv késedelmes adatrögzítése vagy
a Hivatal informatikai rendszerének hibája miatt nem volt lehetőség.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a Hivatal engedélyezi és rögzíti.
(4) Ha az üzemzavar az elektronikus hírközlési szolgáltatónál lépett fel, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
az elektronikus hírközlési szolgáltató igazolását az üzemzavar fennállásáról.
(5) Ha az üzemzavar az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében lépett fel, az engedély
iránti kérelemhez mellékelni kell az üzemzavart elhárító személy igazolását az üzemzavar fennállásáról, vagy
informatikai eszköz vásárlása esetén a bizonylat másolatát.

9. §

(1) A Hivatal az igénybevevői nyilvántartásban rögzített
a)
természetes személyazonosító és lakcímadatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának nyilvántartásából,
b)
TAJ-t az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásából
történő elektronikus adatigénylés útján ellenőrzi, illetve – ha az adat nem vagy hibásan áll a Hivatal
rendelkezésére – kéri meg.
(2) Ha a működést engedélyező szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a Magyar Államkincstár
valamely szerve az igénybevevői nyilvántartásban olyan adatot észlel, amely a szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltakkal vagy a hatósági ellenőrzés megállapításaival ellentétes, soron kívül értesíti a Hivatalt. Ha az adatok
hatósági ellenőrzés során váltak ismertté, az értesítéshez mellékelni kell az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv és
az ellenőrzés eredményeképpen hozott határozat másolatát.
(3) Az időszakos jelentésben foglaltak valódiságát a Hivatal a helyszínen is ellenőrizheti.
(4) A Hivatal a hibás adatot a tudomására jutástól számított nyolc munkanapon belül kijavítja vagy törli, és egyidejűleg
a nyilvántartások informatikai rendszerén keresztül tájékoztatja erről az adatszolgáltatásra jogosultat. A javítás
nem terjedhet ki az időszakos jelentésben igénybevevőként fel nem tüntetett személy igénybevevőként történő
feltüntetésére.
(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az időszakos jelentésben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, a jogosulatlan
adatrögzítést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és erről a nyilvántartások informatikai rendszerén keresztül
értesíti az adatszolgáltatásra jogosultakat.

10. §

(1) A Hivatal folyamatosan ellenőrzi, hogy az igénybevevő adott napon nem kerül-e egyidejűleg több olyan
engedélyessel vagy szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is feltüntetésre, amelyek esetében az állami
támogatás szempontjából történő figyelembevételt jogszabály kizárja.
(2) Ha a Hivatal megállapítja az (1) bekezdés szerinti adatrögzítést, az igénybevevői nyilvántartás rendszerén keresztül
felhívja az érintett adatszolgáltatásra jogosultakat az időszakos jelentés adatainak módosítására, szükség esetén
a szolgáltatás megszüntetésére.
(3) Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenőrzéssel, valamint szükség esetén a szolgáltatás megszüntetésével
az (1) bekezdés szerinti adatrögzítést a felhívást követő három munkanapon belül nem szüntetik meg, a Hivatal
az állami támogatás szempontjából figyelembe nem vehető időszakos jelentést erre vonatkozó megjegyzéssel
látja el, és erről értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát, valamint az igénybevevői nyilvántartás
rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat.
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11. §
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(1) A Hivatal az igénybevevői nyilvántartás adataiból készített összesítéseket és kimutatásokat – egyedi azonosításra
alkalmatlan módon – a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetővé teheti.
(2) A Hivatal az igénybevevői nyilvántartás adatait egyedi azonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra átadja
a Központi Statisztikai Hivatalnak.
(3) Ha az engedélyest törlik a szolgáltatói nyilvántartásból, az igénybevevői nyilvántartás adatait a Hivatal
haladéktalanul történeti állományba helyezi, és az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott időpontban törli.

3. Az országos jelentési rendszer
12. §

(1) Az országos jelentési rendszerbe évente kétszer,
a)
bölcsőde és családi napközi esetén április 30-áig és szeptember 30-áig,
b)
az a) pontban nem említett szolgáltatások esetén január 31-éig és július 31-éig
be kell jelenteni az 1. melléklet szerinti adatokat.
(2) Az országos jelentési rendszerbe – a megállapítást, illetve a módosítást követő nyolc napon belül – valamennyi,
az Szt. vagy a Gyvt. alapján térítésidíj-köteles szolgáltatás esetén be kell jelenteni az intézményi térítési díjat és
annak változását, ideértve az engedélyes által nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját is.
(3) A titkos menedékházként működő családok átmeneti otthonának adatait a fenntartó nem jelenti az országos
jelentési rendszerbe.

13. §

(1) Ha a fenntartó vagy az engedélyes az országos jelentési rendszerben hibás vagy hiányos adatot észlel, köteles arról
soron kívül – a jelentéssel megegyező módon – értesíteni a Hivatalt.
(2) Ha a működést engedélyező szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a Magyar Államkincstár
valamely szerve az országos jelentési rendszerben olyan adatot észlel, amely a szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltakkal vagy a hatósági ellenőrzés megállapításaival ellentétes, soron kívül értesíti a Hivatalt. Ha az adatok
hatósági ellenőrzés során váltak ismertté, az értesítéshez mellékelni kell az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv,
illetve az ellenőrzés eredményeképpen hozott határozat másolatát.
(3) A Hivatal a hibás vagy hiányos adatot a tudomására jutástól számított nyolc munkanapon belül kijavítja,
kiegészíti, illetve törli, és egyidejűleg a nyilvántartások informatikai rendszerén keresztül tájékoztatja erről
az adatszolgáltatásra jogosultat.

14. §

(1) Az országos jelentési rendszer adatai a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők.
(2) A Hivatal az országos jelentési rendszer adatait egyedi azonosításra alkalmas módon átadja
a)
az államháztartásért felelős miniszternek és
b)
a Központi Statisztikai Hivatalnak.
(3) Ha az engedélyest törlik a szolgáltatói nyilvántartásból, az országos jelentési rendszer adatait a Hivatal
haladéktalanul történeti állományba helyezi, és a szolgáltatói nyilvántartás történeti állományába helyezett adatok
törlésével egyidejűleg törli.

15. §

(1) Az Szt. 92/L. § (3) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot a Hivatal részére kell megfizetni – ha
fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő harminc
napon belül.
(2) A szociális igazgatási bírságból befolyt összeget a Hivatal negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig
a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti
kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A Hivatal az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó
jogerős határozat másolatát megküldi a minisztériumnak.

4. Adatszolgáltatás az egyes szolgáltatásokra várakozó személyekről
16. §

(1) Az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális
Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők.
(2) Az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítéseit a Hivatal
megküldi a minisztériumnak.
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5. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
18. §

(1) A 2015. december 31-én házi segítségnyújtásban részesülő személyek esetén a 2016. január 1-jén hatályos
rendelkezések szerint megállapított gondozási szükségletre és az ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára
vonatkozó adatokat az adatszolgáltatásra jogosult 2016. január 15-éig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.
(2) 2016. január 1-je és 2016. április 30-a között a fenntartó nem köteles teljesíteni időszakos jelentési kötelezettségét
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás után.
(3) A 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a fenntartónak 2016. évben először 2016. április 30-áig kell
jelentenie az országos jelentési rendszerbe.

19. §		
Hatályát veszti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az országos jelentési rendszerbe bejelentendő adatok
1. Szociális szolgáltatások:
1.1. Falugondnoki szolgáltatás és tanyagondnoki szolgáltatás:
1.1.1.
a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma,
1.1.2.
a jelentési időszakban futott kilométer,
1.1.3.
a jelentési időpontban használt gépjármű forgalomba helyezésének időpontja és összes futott
kilométere.
1.2. Étkeztetés: népkonyhai étkeztetés esetén a jelentési időszakban az igénybe vevők száma.
1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
1.3.1.
a jelentési időpontban az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása,
1.3.2.
a jelentési időszakban a riasztások száma.
1.4. Támogató szolgáltatás:
1.4.1.
a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma a fogyatékosság típusa szerint,
1.4.2.
a jelentési időpontig az adott évben személyi segítéssel teljesített feladatmutató,
1.4.3.
a jelentési időpontig az adott évben szállítási szolgáltatással teljesített feladatmutató.
1.5. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi
alapellátás:
1.5.1.
a jelentési időszakban a gondozási órák összes száma,
1.5.2.
a jelentési időszakban az egy gondozóra jutó gondozási órák száma,
1.5.3.
a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma diagnóziskódok, szenvedélybetegek
ellátása esetén diagnóziskód hiányában a függőség típusa alapján.
1.6. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás: a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe
vevők száma.
1.7. Utcai szociális munka: jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma.
1.8. Nappali ellátás:
1.8.1.
a jelentési időszakban fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a szolgáltatást igénybe vevők
száma a fogyatékosság típusa szerint,
1.8.2.
a jelentési időszakban szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a szolgáltatást igénybe vevők
száma diagnóziskódok, szenvedélybetegek ellátása esetén diagnóziskód hiányában a függőség
típusa alapján.
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1.9.

Bentlakásos intézményi ellátás:
1.9.1.
valamennyi tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a hajléktalanok otthona, a rehabilitációs
intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével
1.9.1.1.
a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek
száma,
1.9.1.2.
a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,
1.9.1.3.
a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege,
1.9.2.
idősek otthona esetén
1.9.2.1.
a jelentési időpontban az emelt szintű férőhelyekre történő bekerüléshez szükséges
egyszeri hozzájárulás összege,
1.9.2.2.
a jelentési időpontban ellátásban részesülők közül térítési díjpótlékot fizetők száma és
a térítési díjpótlék átlagos összege,
1.9.3.
fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek gondozóháza, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos
személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona esetén a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe
vevők száma a fogyatékosság típusa szerint,
1.9.4.
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye
esetén a jelentési időpontban külső intézményi férőhelyen ellátottak száma.
1.10. Támogatott lakhatás:
1.10.1. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,
1.10.2. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,
1.10.3. a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege.
2. Gyermekjóléti alapellátások:
2.1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: a jelentési időszakban az igénybevevők száma a tevékenység
típusa szerinti bontásban.
2.2. Bölcsőde:
2.2.1.
a jelentési időpontban a szabad férőhelyek száma,
2.2.2.
az engedélyesnél a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása biztosított-e.
2.3. Családi napközi:
2.3.1.
a jelentési időpontban a szabad férőhelyek száma,
2.3.2.
az engedélyesnél a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása biztosított-e.
2.4. Családok átmeneti otthona: a jelentési időpontban a szolgáltatás igénybevételére várakozók száma.
3. Kiegészítő szabályok:
3.1. Jelentési időpont:
3.1.1.
bölcsőde és családi napközi esetén április 1-je és szeptember 1-je,
3.1.2.
a 3.1.1. pontban nem említett szolgáltatások esetén december 31-e és június 30-a.
3.2. Jelentési időszak: a január 1-je és június 30-a, valamint a július 1-je és december 31-e közötti időszak.

A Kormány 416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról
A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok
1. §

(1) A központi költségvetés támogatást biztosít a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező
kisgyermeknevelők béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a bölcsődét fenntartó
a)
települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat),
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b)

gyermekjóléti közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet,
közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat,
gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján állami támogatásban részesül (a továbbiakban együtt:
nem állami szociális fenntartó), és
c)
a központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv
részére [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: fenntartó].
(2) E rendelet alapján az egy kisgyermeknevelő 2016. február–december hónapokban fizetendő 11 havi béréhez
kapcsolódó éves támogatás összege 1 508 760 forint.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az egységes óvoda-bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel
rendelkező kisgyermeknevelőkre.
2. §

(1) A Kvtv. 41. § (6) bekezdése, valamint 2. melléklet III. pont 7. alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: támogatás)
a 2016. február–december hónapokban fizetendő, a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel
rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához használható fel.
(2) A támogatás a fenntartót a 2016. január 1-je és 2016. november 30-a között ténylegesen foglalkoztatott, felsőfokú
végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján
illeti meg.

2. Az önkormányzatok támogatása, az önkormányzatok és a nem állami szociális fenntartók közötti
feladat, illetve intézmény átadás támogatási szabályai
3. §

(1) Az egy önkormányzatra jutó támogatás meghatározása igényléskor a 2016. január 1-jén ténylegesen foglalkoztatott,
felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők száma alapján történik. Az önkormányzatoknak
a támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatást az államháztartásért felelős miniszter és a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által kiadandó tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően 2016. január 12-éig
kell az ebr42 önkormányzati információs rendszerben teljesíteniük.
(2) Amennyiben a támogatás meghatározásául szolgáló létszám év közben változik, az önkormányzatok
az adatszolgáltatásukat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 107. §-ában foglaltak szerint 2016. évben két alkalommal, 2016. május 15-éig (a továbbiakban:
májusi felmérés) és 2016. október 1-jéig (a továbbiakban: októberi felmérés) az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben módosíthatják.
(3) Amennyiben a létszámváltozás az önkormányzatok egymás közötti feladat, illetve intézmény átadás-átvételből vagy
az önkormányzat nem állami szociális fenntartó részére történő feladat-, illetve intézményátadásból ered, úgy
a)
a májusi felmérés keretében július 1-jétől 5 havi,
b)
az októberi felmérés keretében november 1-jétől 1 havi
időarányos támogatásváltozás jelezhető.
(4) Amennyiben az önkormányzatok egymás közötti feladat, illetve intézmény átadás-átvétele, valamint
az önkormányzat nem állami szociális fenntartó részére történő feladat, illetve intézmény átadása esetében
a tényleges átadás-átvétel nem esik egybe a (3) bekezdésben szereplő időpontokkal, illetve ha az önkormányzat
a (2) bekezdésben jelzett határidőkig nem jelzi az intézményváltást, úgy az érintett felek a köztes időszakban
a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik.
(5) Amennyiben az önkormányzat nem állami szociális fenntartótól vesz át feladatot, illetve intézményt, úgy a nem
állami szociális fenntartó köteles a tényleges átadás-átvétel időpontját követő 15 napon belül az időarányos
támogatásról lemondani. Az átvevő önkormányzat az átvétellel kapcsolatos támogatási igényét a májusi és októberi
felmérésben a következők szerint jelezheti:
a)
a májusi felmérésben jelezhető a 2016. január–július hónapokban bekövetkezett, illetve bekövetkező átvétel,
b)
az októberi felmérésben jelezhető
ba)
a 2016. augusztus–november hónapokban, illetve
bb)
a májusi felmérésben nem jelzett, 2016. augusztus hónapot megelőzően
bekövetkezett, illetve bekövetkező átvétel.
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(6) Amennyiben az önkormányzat az (5) bekezdés szerinti átvételhez kapcsolódó igényét év közben nem jelzi,
legfeljebb kéthavi időarányos támogatást érvényesíthet az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolás
keretében.
(7) A (2), (3) és (5) bekezdés szerinti esetekben
a)
a májusi felmérés keretében jelzett módosítást követően a módosított finanszírozás kezdő időpontja
2016. július hónap,
b)
az októberi felmérést követő egyenlegrendezés 2016. december hónapban történik.
(8) A (3) és (5) bekezdés szerinti esetekben az önkormányzat nem állami szociális fenntartónak történő feladat, illetve
intézmény átadás-átvétel esetén az átadás-átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Magyar
Államkincstárnak küldi meg. A kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást,
az átadás-átvételről szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő feladatellátáshoz
szükséges működési engedélyét (szociális ellátások esetében a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést
igazoló dokumentumot), valamint a feladatot átadó és átvevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az e rendelet
alapján számára biztosított támogatások igényléséről vagy lemondásáról gondoskodott.
4. §		
A támogatás folyósítása az önkormányzatok részére a következők szerint történik:
a)
a Magyar Államkincstár – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2016. január 20-ai
utalványozása alapján – a 3. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján soron kívül egy havi támogatást
folyósít,
b)
a további hónapokra jutó támogatások folyósítása 10 egyenlő részletben, a 2016. év február–november havi
nettó finanszírozás keretében történik,
c)
december hónapban kizárólag az októberi felmérésben jelzett módosításokhoz kapcsolódó
egyenlegrendezés történik meg a nettó finanszírozás keretében.
5. §

(1) A támogatásra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57–60/B. §-ában foglaltakat
kell alkalmazni. Az Ávr.-nek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására
vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az Ávr. 111. §-ához kapcsolódóan a visszafizetési kötelezettség, illetve a helyi önkormányzatot megillető pótlólagos
támogatás átutalásra kerülő összegének megállapítása és teljesítése során e rendelet szerinti támogatás összegét
kell figyelembe venni.

6. §

(1) A támogatás felhasználása szempontjából a 2016. január 1-je és 2016. december 31-e között pénzforgalmilag
teljesített kiadások vehetők figyelembe. Az önkormányzatnak a 3. § (4) bekezdése szerinti esetben a kiadásokat
a megállapodás és a pénzeszköz-átadás, -átvétel dokumentumaival szükséges igazolnia.
(2) A támogatással az önkormányzat rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

3. A nem állami szociális fenntartók támogatása
7. §

(1) A nem állami szociális fenntartó a támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített, a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon
a kincstár nem állami szociális fenntartó székhelye szerinti területi szervéhez (a továbbiakban: igazgatóság)
2016. január 6-ig nyújthatja be.
(2) Azon fenntartó, amelynek támogatásra való jogosultsága évközben keletkezik, a támogatásra való jogosultság
kezdetétől számított 21 napon belül nyújthatja be e rendelet szerinti támogatásra vonatkozó igényét.
(3) A támogatási kérelem az igénylési határidő elmulasztása esetén legkésőbb 2016. október 1-jéig nyújtható be.
A 2016. október 1-jéig támogatásra nem jogosult fenntartó a támogatási kérelmet az azt követő 21 napon belül
nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált.

8. §		
Az igazgatóság a támogatás iránti kérelemről
a)
határidőben benyújtott kérelem esetén 2016. január 16-ig,
b)
az igénylési határidő elmulasztása esetén a kérelem megérkezését követő naptól számított hatvan napon
belül
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az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) hatálya alá tartozó
támogatásról szóló döntésben határoz.
9. §		
A támogatás igénylésére, pótigénylésére, lemondására, folyósítására, elszámolására,
visszafizetésére az Átr. 1–26. §-át – a 6–9. § és a 10. § (1) bekezdése kivételével – kell alkalmazni.

ellenőrzésére

és

4. A központi költségvetési szervek és a köztestületi költségvetési szervek támogatása
10. §

(1) A központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv támogatására – a (2) bekezdésben
meghatározott eltéréssel – a 7. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv a támogatási kérelmet a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszterhez nyújtja be.
(3) A központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv részére a 11 hónapra megítélt támogatás
legkésőbb 2016. október 31-ig egy összegben kerül kifizetésre.
(4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a támogatásra az Áht. 48–56/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím és a 4. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
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a 15. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 18. alcím, valamint az 5. melléklet és a 6. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása
1. §		
A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása
legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű
személyek ellátásában nem részesül. A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a döntésben
meghatározott időpontban felül kell vizsgálni.”
2. §		
A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § (1) Az egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról szóló 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdésében foglaltakat
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátását, mint a rokkantsági járadék megállapítását kizáró okot,
a rokkantsági járadék megállapítása iránt 2015. december 31-ét követően indult ügyekben kell vizsgálni.
(3) Azt a rokkantsági járadékban részesülő személyt, akinek az ellátását 2016. január 1-jét megelőzően a teljes
munkaképtelenségére tekintettel állapították meg, a felülvizsgálat döntésben meghatározott időpontjáig az 1. §
(1) bekezdése szerinti egészségkárosodott személynek kell tekinteni.”
3. §		
A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 3. §-ában a „jogorvoslatra, illetőleg” szövegrész helyébe
a „jogorvoslatra, az ellátás megszüntetésére, illetve” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet
a)
1. § (3) bekezdésében a „munkaképtelenségét vagy” szövegrész,
b)
2. § (2) bekezdése.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet módosítása
5. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a következő 181. §-sal egészül ki:
„181. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
6. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a)
120. § (2) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátásban” szöveg,
b)
3. számú melléklet „II. Jövedelmi adatok” alcímében foglalt táblázat 4. pontjában a „gyermekgondozási
segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg,
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c)

3. számú melléket „II. Jövedelmi adatok” alcímében a „családi pótlék és a gyermekgondozási segély (GYES)”
szövegrész helyébe a „családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)” szöveg

lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 25/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Ebtv. 39. §-a szerinti választás esetén a választott ellátás iránti kérelmet az Ebtv. 62. § (1) bekezdése szerint
illetékes szervhez, gyermekgondozási támogatás választása esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény 35. §-a szerint illetékes szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló ellátás megszüntetésére
vonatkozó kérelemmel együtt.”
8. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási
díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt
a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt – csecsemőgondozási díj iránti kérelem, illetve gyermekgondozási
díj iránti kérelem esetén az OEP főigazgatója által a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatvánnyal együtt –
öt napon belül a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak
megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.”
9. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/A. § A gyermekgondozási díjat írásban, az OEP főigazgatója által rendszeresített nyomtatványon kell kérelmezni.
A kérelmet két példányban kell a foglalkoztatóhoz benyújtani, abban az esetben is, ha a kérelmező a biztosítás
megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat, kivéve, ha az igénylő az Ebtv. 42/E. §-a alapján kéri
a gyermekgondozási díjat és a szülés napján nem biztosított. A foglalkoztató megbízottja a kérelem másolatán
az átvételt igazolja.”
10. §		
Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 25/B. § (8) bekezdése.

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosítása
11. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
3. § a) pontja a következő ak) alponttal egészül ki:
(A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni
a családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt)
„ak) ha a családi pótlék folyósításának időtartama alatt a nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett
gyermek három hónapot egybefüggően engedély nélkül távol van a kijelölt gondozási helyétől;”
12. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A Cst. 6. § (1) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozatot a családi pótlékra jogosult személynek a 7. számú
melléklet szerinti adattartalommal, teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell megtennie. Együtt élő szülők
esetén a nyilatkozatot mindkét szülő aláírásával el kell látni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti lemondó nyilatkozat visszavonásig érvényes. Visszavonás esetén a családi pótlékot
a visszavonás hónapját követő hónap első napjától kezdődően kell tovább folyósítani.”
13. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) Ha az a gyermek, aki után vagy aki részére a tárgyév augusztus hónapjára iskoláztatási támogatást folyósítottak,
a) a tanulmányokat folytatók, vagy
b) a fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkezők
Oktatási Hivatal által közölt adatállományában nem szerepel, a fővárosi és megyei kormányhivatal a 9. számú
melléklet szerinti adattartalommal rendelkező formanyomtatványnak a jogosult részére történő megküldésével
hiánypótlási felhívást bocsát ki a tanulmányok folytatásának vagy a hallgatói jogviszony fennállásának igazolására.”
14. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a családi pótlékra nem jogosító, de a Cst. 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint a gyermekszámba
beszámító gyermek a családi pótlék megállapítására irányuló kérelem benyújtásakor nem szerepel az Oktatási
Hivatal által a tanulmányokat folytatókról, vagy a fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkről közölt
adatállományban, a fővárosi és megyei kormányhivatal a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező
formanyomtatványnak a jogosult részére történő megküldésével hiánypótlási felhívást bocsát ki a tanulmányok
folytatásának vagy a hallgatói jogviszony fennállásának igazolására.”
15. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek három hónapot egybefüggően engedély
nélkül távol van a kijelölt gondozási helyétől, a családi pótlék folyósítása felfüggesztésre kerül. Ha a gyermek
a kijelölt gondozási helyére visszatér, ennek időpontjától a felfüggesztés időszakára járó ellátást visszamenőleg
folyósítani kell.”
16. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
19. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gyermekgondozást segítő ellátás”
(2) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Cst. 37. § (1) bekezdésének alkalmazásában a gyám gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságának
feltételei fennállnak, ha a gyámrendelő határozatban foglaltak szerint a gyám a gyámrendelés tényleges időpontját
megelőzően a gyermekről saját háztartásában gondoskodott, feltéve, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel erre
az időtartamra vonatkozóan más személy nem részesült gyermekgondozási támogatásban.”
17. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Cst. 37. § (1) bekezdésének alkalmazásában a gyám gyermeknevelési támogatásra való jogosultságának
feltételei fennállnak, ha a gyámrendelő határozatban foglaltak szerint a gyám a gyámrendelés tényleges időpontját
megelőzően a gyermekről saját háztartásában gondoskodott, feltéve, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel erre
az időtartamra vonatkozóan más személy nem részesült gyermekgondozási támogatásban.”
18. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
23. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Méltányosságból megállapított gyermekgondozást segítő ellátás”
19. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
27/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha augusztus 26-a nem munkanap, a Cst. 37. § (4a) bekezdése szerinti határidő az augusztus 26-át megelőző
utolsó munkanapon jár le.”
20. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
szóló 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett 4/B. § (4) bekezdés g), h) és j) pontja szerinti
családtámogatási kifizetőhely
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a) a 2016. május 31-én nyilvántartott adatok szerint 2016. június hónapban általa folyósítandó családtámogatási
ellátások továbbfolyósításához szükséges adatoknak, és
b) a 2016. május 31-én folyamatban lévő, jogerősen el nem bírált ügyek iratanyagának
legkésőbb 2016. június 15-éig történő átadásáról, az adatátadás módjáról és végrehajtásának ütemezéséről
legkésőbb 2016. március 31-éig megállapodást köt az ONYF-fel.”
21. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
az 1. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.
(2) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
9. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

22. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
3. § b) pont bb) alpontjában az „egyéves” szövegrész helyébe a „féléves” szöveg,
b)
3. § b) pont bd) és be) alpontjában, 19. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében
a „gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásra” szöveg,
c)
3. § b) pont bj) alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátás” szöveg, az „a segélyre” szövegrész helyébe az „az ellátásra” szöveg,
d)
3. § c) pont nyitó szövegrészében, 3. § c) pont cb) alpontjában, 4/B. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában,
4/C. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 23. § (1) és (4) bekezdésében, 27/A. § (2) bekezdésében,
27/F. § (1) bekezdésében, 2. számú melléklet címében, 1.5 és 1.6 alpontjában, 2.1 alpontjában, 3.4,
3.5 és 3.7 alpontjában, 3. számú melléklet címében, 1.5 és 1.6 alpontjában, 2.1 alpontjában, 3.6, 3.8 és
3.11 alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás”
szöveg,
e)
5. § (5) bekezdésében és 27/A. § (1) bekezdésében a „szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap” szövegrész
helyébe a „nem munkanap” szöveg,
f)
7/A. § (1) bekezdésében a „valamint a szakértői vélemény számát” szövegrész helyébe a „valamint a szakértői
vélemény számát és annak érvényességét” szöveg,
g)
14. § (1) bekezdés a) pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,
h)
19. § (6) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyre” szövegrészek helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátásra” szöveg,
i)
19. § (7) bekezdésében a „gyermekgondozási segély” szövegrészek helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátás” szöveg, a „gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásra”
szöveg,
j)
19. § (8) bekezdésében a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás”
szöveg, a „gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásra” szöveg,
k)
19. § (10) bekezdésében a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátás” szöveg, a „gyermekgondozási segélyt” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátást”
szöveg,
l)
22. § (1) bekezdés a) pontjában a „gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásra” szöveg, a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,
m)
22. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „egyévesnél” szövegrész helyébe a „félévesnél” szöveg,
n)
23. § (2) bekezdés b) pontjában a „hogy a gyermek gyermekek napközbeni” szövegrész helyébe a „hogy
a gyermek, betegsége miatt, gyermekek napközbeni” szöveg,
o)
23. § (6) bekezdésében a „gyermekgondozási segély” szövegrészek helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátás” szöveg,
p)
24. § (2) bekezdés a) pontjában a „várandósgondozást végző védőnő” szövegrész helyébe
a „várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő” szöveg,
q)
3. számú melléklet 3.2 alpontjában a „gyermekgondozási segély mellet” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátás mellett” szöveg,
r)
3. számú melléklet 3.4 alpontjában a „gyermekgondozási segélyt” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátást” szöveg,
s)
3. számú melléklet 3.5 alpontjában a „gyermekgondozási segélyről” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásról” szöveg, valamint a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátás” szöveg,
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u)
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3. számú melléklet 3.7 alpontjában a „gyermekgondozási segéllyel” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátással” szöveg,
4. számú melléklet 3.3 alpontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg

lép.
23. §

(1) Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet
a)
3. § b) pont bg) alpontja,
b)
6. § (3) bekezdése,
c)
11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész,
d)
22. § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdés g)–j) pontja.

5. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a következő 76/I. §-sal egészül ki:
„76/I. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
25. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (9) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyt” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátást” szöveg lép.

6. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
27. §		
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdésében a „gyermekgondozási
segélyen, díjon” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátáson, gyermekgondozási díjon” szöveg lép.

7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
29. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a)
2. számú melléklet 4. pont 4.2.7.3. alpontjában, 2/A. számú melléklet 4. pont 4.2.8.3. alpontjában és 9. számú
melléklet 5. pont 5.2.8.3. alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátás, gyermekgondozási segély” szöveg,
b)
4. számú melléklet 4. pont 4.1.2. alpontjában az „a gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe
az „a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély” szöveg
lép.
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8. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása
30. §		
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
31. §		
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.

9. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált
programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív
Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának
és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.)
Korm. rendelet módosítása
32. §		
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
33. §		
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában és (2a) bekezdésében
a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg lép.

10. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági
állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának
eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
35. §		
Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának
eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében a „gyermekgondozási segély” szövegrészek helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátás” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás”
szöveg
lép.

11. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
36. §		
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet
a)
1. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök” rész 1919. és 1921. pontjában
a „Gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „Gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg,
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b)
c)
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8. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök” rész 1515. pontjában
a „Gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „Gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg,
8. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök” rész 1915. pontjában
a „Gyermekgondozási segélyen lévők” szövegrész helyébe a „Gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők”
szöveg

lép.

12. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
38. §		
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontjában
a „gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásra” szöveg lép.

13. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.)
Korm. rendelet módosítása
39. §		
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

14. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
40. §		
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében
a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.

15. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
42. §		
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés c) pontjában és 34. §
(2) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásban”
szöveg lép.

16. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv,
a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami
adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosítása
43. §		
A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs
hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített
adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
44. §		
A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs
hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített
adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában a „gyermekgondozási
segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.
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17. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
45. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 26. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő
56/B. §-sal egészül ki:
„56/B. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
46. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet „K4. Ellátottak pénzbeli
juttatásai” cím „K42. Családi támogatások” alcím c) pontjában a „gyermekgondozási segélyt” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozást segítő ellátást” szöveg lép.

18. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
47. §

(1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(2) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a 6. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

48. §		
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. melléklet 64. pontjában és 7. melléklet 1. pont
1.29. alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg
lép.

19. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
49. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 4.5.3.5. alpontjában a „gyermekgondozási segélyről”
szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátásról” szöveg lép.

20. A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
50. §		
Nem lép hatályba a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 240. § (7) bekezdése és 57. melléklete.

21. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
51. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 23. alcíme a következő
35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
52. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
a)
8. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyermekgondozási segélyre” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásra” szöveg,
b)
30. § (3) bekezdésében a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás”
szöveg,
c)
30. § (4) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő
ellátásban” szöveg
lép.
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22. Záró rendelkezések
53. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–22. §, a 23. § (1) bekezdése, a 24–49. §, az 51. § és az 52. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 23. § (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi pótlék folyósításáról történő lemondó nyilatkozat adattartalma
1. A családi pótlékban részesülőre vonatkozó adatok
1.1. a jogosult
1.1.1.
neve
1.1.2.
születéskori neve
1.1.3.
születési helye, ideje
1.1.4.
anyja neve
1.1.5.
lakcíme
1.1.6.
Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.2. a jogosulttal együtt élő házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
1.2.1.
neve
1.2.2.
születéskori neve
1.2.3.
születési helye, ideje
1.2.4.
anyja neve
1.2.5.
lakcíme
1.2.6.
Társadalombiztosítási Azonosító Jele
2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1. annak a gyermeknek (azoknak a gyermekeknek), aki(k) után megállapított családi pótlék folyósításáról
lemond,
2.1.1.
a neve
2.1.2.
a születési helye, ideje
2.1.3.
az anyja neve
2.1.4.
a Társadalombiztosítási Azonosító Jele
3. A családi pótlék lemondásával kapcsolatos egyéb adatok, nyilatkozatok
3.1. a családi pótlék lemondásának választott kezdő időpontja
3.2. a lemondott családi pótlék aránya
3.3. nyilatkozat arról, hogy a lemondás visszavonásig érvényes
3.4. nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a lemondó nyilatkozat visszavonása esetén a családi pótlékot
a visszavonás hónapját követő hónap első napjától kezdődően folyósítják újra
3.5. családi pótlékban részesülő, illetve az együttélő házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs aláíróhelye
3.6. tanúk aláíróhelye
3.7. tanúk lakcíme
3.8. tanúk személyazonosságát igazoló okmány típusa, száma”
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2. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A tanulói (hallgatói) jogviszony fennállásáról szóló igazolás adattartalma
1. A tanuló (hallgató)
1.1. neve
1.2. születési helye
1.3. születési ideje
1.4. anyja neve
1.5. lakcíme;
2. Az iskola (felsőoktatási intézmény)
2.1. neve
2.2. címe
2.3. OM azonosítója;
3. A képzés időtartama;
4. A tanulói (hallgatói) jogviszony megszűnésének várható időpontja;
5. Tanulói jogviszony esetén az érettségi vizsga, szakmunkásvizsga időpontja;
6. A tanulói (hallgatói) jogviszony szünetelése esetén a szünetelés időtartama;
7. A tanulói (hallgatói) jogviszony megszűnése esetén annak időpontja;
8. Az iskola igazgatójának (felsőoktatási intézmény vezetőjének) aláíróhelye;
9. A családi pótlék iránti kérelmet benyújtó, illetve arra jogosult
9.1. neve
9.2. lakcíme
9.3. Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
10. A tanuló (hallgató) Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
11. A kérelmező aláíróhelye”

3. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 1.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1.8. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:
A

B

C

D

E

F

18. életévét
Név
(ha eltérő,
születési neve is)

Anyja neve

Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

betöltött személy
esetén azon
oktatási intézmény

Megjegyzés*

megnevezése, ahol
tanul

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:
a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást vagy gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási
díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését
megelőzően is fennállt.”
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2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4.3.4. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4.3.4. gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy
megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülök,”
3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 5.2.8.3. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.2.8.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási
díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési
támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.”
4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 5.3.3. pont d) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Állástalan az a személy:)
„d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj,
továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem
benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatallal, illetve a rehabilitációs hatósággal
legalább három hónapig együttműködött, vagy”

4. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
3. melléklet 155. „A Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása megnevezésű, 10155-12 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:” cím „Feladatprofil” elnevezésű alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„Feladatprofil:
Egészségbiztosítási jogosultságot elbírál
Baleset üzemiségét kivizsgálja
Baleseti táppénzt állapít meg és folyósít
Gyermekgondozási támogatást (gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást), anyasági
támogatást megállapít
Táppénz-ellátást megállapít
Egészségbiztosítási nyomtatványok változásait figyeli, letölti
Segít az egészségbiztosítási nyomtatvány kitöltésében
Családtámogatási igényt felvesz, elbírál, begyűjti a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, ellátást megállapít,
(határozatban dönt) folyósít
Előző folyósító szervtől családi pótlékkal kapcsolatos igazolványt megkér, új folyósító szervnek továbbít
Alkalmazza az igazgatóság által rendszeresített iratokat (igénykarton, pénztárnapló, statisztikai adatszolgáltatás
segítő nyomtatvány)
Családi pótlék, magasabb összegű családi pótlék elbírálás esetén kapcsolatot tart oktatási intézménnyel vagy
szakorvosi rendelőintézettel, kórházzal
Nyugellátáshoz szükséges adatokat összegyűjt, szolgáltat
Baleseti nyugellátásokkal kapcsolatos tennivalókat ellát
Családtámogatási, egészségbiztosítási ellátásokról statisztikát készít
Ellátásokkal kapcsolatos (egészségbiztosítási és családtámogatási) elszámolásokat készít
Családtámogatási igényfelvételről igazolást készít
Nyilvántartásokat készít
Egészségbiztosítási egyéni nyilvántartó lapokat vezet
Baleseti táppénzt nyilvántartásba vesz
Ellátja a magánnyugdíj-pénztári tevékenységgel kapcsolatos feladatokat”
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5. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 31. pontjában a „Gyermekgondozási
segélyre” szövegrész helyébe a „Gyermekgondozást segítő ellátásra” szöveg lép.
2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 63. ponttal egészül ki:
„63. A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és annak
visszavonása”

6. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„8. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás
a kormányablakban biztosítható
1. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
2. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem.”

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és p) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és g) pontjában,
(3) bekezdés bd)–df ) alpontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés l) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és
a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ar.) a következő 17–18. §-sal egészül ki:
„17. § (1) A 2016. január 1-jén szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzettként szereplő bölcsőde és
fenntartója adatait – a Hivatal által 2016. január 8-áig átadott adatok alapján és szükség szerint a Hivatallal történt
adategyeztetést követően, továbbá a fenntartó, illetve az intézmény (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatása alapján
– az Oktatási Hivatal a KIR honlapján legkésőbb 2016. január 31-éig hozzáférhetővé teszi, egyidejűleg elektronikus
úton megküldi a hatjegyű köznevelési azonosítót az intézmény, a fenntartó és a Kincstár részére.
(2) Az Oktatási Hivatal az (1) bekezdés szerinti intézményt, illetve fenntartót kapcsolattartója útján – a Hivatal által
történő adatátadást követően nyolc napon belül – elektronikus úton megkeresi az intézményvezető nevének,
elérhetőségének, illetve a fenntartó képviseletére jogosult személy nevének, beosztásának és elérhetőségének
megkérése érdekében. Az intézmény, illetve a fenntartó kapcsolattartója az adatokat a megkeresést követő nyolc
napon belül elektronikus úton megküldi az Oktatási Hivatal részére.
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(3) Az (1) bekezdés alapján a KIR honlapján szereplő bölcsőde intézményvezetője a pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak létszámára és feladatellátásuk helyére vonatkozó adatokat a hatjegyű köznevelési azonosító
megérkezését követően haladéktalanul megadja a KIR honlapján.
18. § A Gyvt. szerint 2016. január 1-jétől pedagógus-munkakörnek minősülő munkakörökben foglalkoztatottak
esetében a 11/H. § (1) bekezdésében és a 11/I. § (1) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy az intézmény vezetője az oktatási azonosító szám kiadásának kezdeményezését, vagy ha – az intézményvezető
tudomása szerint – a foglalkoztatott már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a foglalkoztatási jogviszony
bejelentését a 2016. január 1-jén
a) szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzettként szereplő bölcsődében a hatjegyű köznevelési azonosító
megérkezésének időpontjában pedagógus-munkakörben foglalkoztatott számára a köznevelési azonosító
megérkezésétől számított tíz napon belül,
b) hatjegyű köznevelési azonosítóval rendelkező gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatási feladatokat ellátó intézményben 2016. január 1-jén örökbefogadási tanácsadó munkakörben
foglalkoztatott számára 2016. január 8-áig
köteles elvégezni.”
2. §		
Az Ar.
a)
2/A. alcím címében a „gyermekvédelmi szakellátási intézménynek” szövegrész helyébe a „bölcsődének,
a gyermekvédelmi szakellátási intézménynek” szöveg,
b)
11/E. § (1) bekezdésében a „gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szövegrész helyébe a „bölcsőde
és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szöveg, valamint a „gyermekvédelmi szakellátási
intézmény” szövegrész helyébe a „bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény” szöveg,
c)
11/E. § (2) bekezdésében az „új gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény vezetője a gyermekvédelmi
szakellátási intézmény működéséhez” szövegrész helyébe az „új bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást
nyújtó intézmény vezetője a bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény működéséhez” szöveg,
d)
11/E. § (2) bekezdés b) pontjában az „új gyermekvédelmi” szövegrész helyébe az „új bölcsőde és
gyermekvédelmi” szöveg,
e)
11/E. § (2) bekezdés c) pontjában az „új gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szövegrész helyébe
az „új bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szöveg,
f)
11/E. § (3) és (4) bekezdésében, 11/F. § (1) és (2) bekezdésében, 11/G. § (2) bekezdésében, 11/H. § (1), (4) és
(5) bekezdésében, 11/I. § (1) bekezdésében és 11/J. §-ában a „gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény”
szövegrész helyébe a „bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény” szöveg,
g)
11/E. § (5) és (7) bekezdésében a „gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek” szövegrész helyébe
a „bölcsődének, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek” szöveg,
h)
11/E. § (6) bekezdésében, 11/H. § (2) bekezdésében és 11/I. § (3) bekezdésében a „gyermekvédelmi
szakellátást nyújtó intézmény” szövegrészek helyébe a „bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
intézmény” szöveg,
i)
11/G. § (1) bekezdés a) pontjában a „gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményt” szövegrész helyébe
a „bölcsődét, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményt” szöveg
lép.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjtvhr.) 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bölcsődében foglalkoztatottak az (1) bekezdés, a (2) bekezdés a) pontja, illetve a (3) bekezdés e) pontja
szerinti, munkahelyen eltöltendő munkaidején felüli időtartam tekintetében a bölcsődei nevelést, gondozást
előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, továbbá gyakornok szakmai segítése, eseti
helyettesítés rendelhető el.”
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4. §		
A Kjtvhr. 7/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A heti teljes munkaidőből a Gyvt. 15. § (11) bekezdése szerinti kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel
és vizsgálattal lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben,
valamint a javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyre
vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11) és (12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri
leírásban vagy írásbeli vezetői rendelkezésben határozza meg.
(4) A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó
intézményben az örökbefogadási tanácsadónak és a gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozójának
a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkáltató
székhelyén, telephelyén, illetve az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben tartózkodnia.”
5. §		
A Kjtvhr. 8. § e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult)
„e) a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetben a 2/a. számú melléklet I. pontjában
meghatározott munkakörben,
f ) a bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus,
gyógytornász, pszichológus, pedagógus”
(munkát végző közalkalmazott.)
6. §		
A Kjtvhr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közalkalmazottak által betölthető munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit
– az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. számú melléklet tartalmazza.”
7. §		
A Kjtvhr. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a javítóintézetben és a bölcsődében betölthető pedagógus
munkakörök megnevezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.”
8. §		
A Kjtvhr. az 1. melléklet szerinti 2/a. számú melléklettel egészül ki.
9. §		
A Kjtvhr.
a)
2/A. §-ában a „valamint V. pontja” szövegrész helyébe a „továbbá a 2/a. számú melléklet” szöveg,
b)
13. §-ában az „A gyermekvédelmi szakellátási intézményben, javítóintézetben 2. számú melléklet
V. pontjában” szövegrész helyébe az „A 2/a. számú melléklet I. pontjában” szöveg,
c)
15. § (6b) bekezdésében a „2. számú melléklet V. pontjában” szövegrész helyébe a „2/a. számú melléklet
I. pontjában” szöveg,
d)
15/A. § (2) bekezdésében a „2. számú melléklet V. pontja” szövegrész helyébe a „2/a. számú melléklet” szöveg,
e)
3. számú mellékletében foglalt táblázatban a „2. számú melléklet” szövegrész helyébe a „2. számú melléklet és
a 2/a. számú melléklet I. pontja” szöveg, valamint az „és az nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást”
szövegrész helyébe az „és az – a 2/a. számú melléklet I. pontja szerinti munkakörök kivételével – nem biztosít
magasabb fizetési osztályba sorolást” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti a Kjtvhr.
a)
15. § (6a) bekezdése,
b)
2. számú mellékletének V. pontja.

3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet módosítása
11. §		
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ép.r.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(4) A II. Fejezet hatálya – a 16., 17., 18. és 19. § kivételével – fenntartótól függetlenül kiterjed a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó
intézményben pedagógus-munkakörben, továbbá az egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel
kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottakra is.”
12. §

(1) Az Ép.r. 17/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetén az (1) bekezdés szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végző
Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött heti munkaideje nem
lehet több]
„c) nevelőszülői tanácsadó, területi gyermekvédelmi szakszolgálati családgondozó, örökbefogadási tanácsadó
esetén harminckét óránál.”
(2) Az Ép.r. 17/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végző, Mesterpedagógus fokozatba besorolt
a) bölcsődei kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, pszichológus, szaktanácsadó, továbbá
b) egységes óvoda-bölcsődei kisgyermeknevelő
tekintetében a kötött munkaidőből számítandó munkaidő-kedvezmény napi hat órás kötött munkaidő esetén heti
hat óra, napi hét órás kötött munkaidő esetén heti hét óra.”
(3) Az Ép.r. 17/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatok
ellátásában nem vesz részt, a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében – a Gyvt. hatálya
alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézeti nevelést nyújtó intézmény esetén a kötött
munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal le nem kötött részében, a Gyvt. hatálya alá tartozó bölcsőde,
valamint az Nkt. hatálya alá tartozó egységes óvoda-bölcsőde esetén a teljes munkaidő kötött munkaidőn felüli
részében – heti két órában
a) ellátja a pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítését,
b) részt vesz a közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-módszertani, a Gyvt. hatálya
alá tartozó intézmények esetében a gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani fejlesztésekben,
kutatásokban, intézményi dokumentumok, belső képzések szervezésében és megtartásában, valamint
c) részt vesz – a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus kivételével – a tanulóknak
a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben szereplő vagy a miniszter által meghirdetett és finanszírozott
országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyre történő felkészítésében.”

13. §		
Az Ép.r. a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § (1) A 2016. évben – a családpolitikáért felelős miniszter által közzétett pályázat alapján – soron kívüli
Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt a 4. § (1) bekezdésben
foglaltaktól, valamint a 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján meghatározott, a minősítési tervbe történő felvétel
különös feltételeitől eltérően aki
a) 2016. január 1-jén bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében kisgyermeknevelőként pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott,
b) legalább tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) pedagógus szakvizsgával rendelkezik,
d) a „Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen”
című 120 kredites továbbképzésen oklevelet szerzett, vagy a 2016. év során oklevelet szerez,
e) vállalja, hogy részt vesz, vagy 2013. szeptember 1-jét követően részt vett az OH által szervezett szakértői vagy
az OH, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen,
f ) vállalja, hogy pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen az Országos szakértői
névjegyzékre vagy a szaktanácsadói névjegyzékre jelentkezik, továbbá
g) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére a 12/A. §-ban,
valamint a 17/A. § (1) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői,
szaktanácsadói feladatok ellátásában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti minősítési eljárás során alkalmazandó, a pályázat tartalmára, a portfólióvédésre és
a felkészülési tervre vonatkozó részletes szabályokat, valamint a pedagógusértékelési eszközöket a családpolitikáért
felelős miniszter által jóváhagyott Útmutató tartalmazza, melyet az OH a honlapján közzétesz. A pályázati eljárást
az OH bonyolítja le.
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(3) Azt a pályázót, aki a Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárása során
„Mesterpedagógus fokozatba lép” minősítést kapott, részt vett az (1) bekezdés e) pont szerinti szakértői vagy
szaktanácsadói továbbképzésen, továbbá felvételt nyert az (1) bekezdés f ) pont szerinti névjegyzékre, az e feltételek
teljesítését követő hónap első napjától Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.
(4) Az e § alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt kisgyermeknevelő besorolását azonnali hatállyal vissza kell
vonni, ha önhibájából nem tesz eleget az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatok ellátására vonatkozó
felkérésnek. A besorolás visszavonásakor a kisgyermeknevelőt a Mesterpedagógus fokozatba való besorolást
megelőző fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő
kategóriába kell besorolni.”
14. §		
Az Ép.r. 16. alcíme a következő 39/J. §-sal egészül ki:
„39/J. § (1) Azt a bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt,
továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott személyt (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: érintett személy), aki 2016. január 1-jén
a) legalább két év, a II. fejezet 2. alcíme szerinti szakmai gyakorlattal (e § alkalmazásában a továbbiakban: gyakorlat)
rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő,
valamint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába,
b) két évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba
kell besorolni.
(2) Az érintett személy tekintetében az e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára
vonatkozó rendelkezéseit az egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gykr.) hatálybalépését követően az (1) bekezdés szerinti
munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti érintett személy a gyakornoki időt a 2016. év során kitölti, gyakornoki idejét a 2. §
(2) bekezdéstől eltérően egy évvel, továbbá – amennyiben portfóliójának feltöltésére neki fel nem róható okból
2016. november 30-áig nem került sor – további legfeljebb egy évvel meg kell hosszabbítani. Fel nem róható oknak
minősül különösen, ha az érintett személy jogviszonya 2016. november 30-át követően létesül, vagy ha jogviszonya
olyan időpontban létesül, hogy az annak létesítésétől számított négy hónapnál rövidebb idő áll rendelkezésére
a portfólió elkészítésére és feltöltésére.
(4) A Gykr. hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonyok
esetében a Kjt.-nek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy
amennyiben a közalkalmazott a Kjt. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt”
minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Ettől eltérően, ha a Gykr. hatálybalépését megelőzően
létesített jogviszonyban, az érintett személy számára a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor gyakornoki időt
nem kötöttek ki, részére a Gykr. hatálybalépésekor kell két év gyakornoki időt kikötni és gyakornoki idejére a Kjt.
gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Mt. hatálya alá tartozó érintett
személyt, ha munkaviszonya a Gykr. hatálybalépése előtt létesült, két év gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I.
fokozatba kell besorolni.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja alapján 2016. január 1-jével Pedagógus I. fokozatba sorolt érintett személy esetében
a minősítési eljárásra saját kezdeményezésre történő jelentkezéshez szükséges, a Pedagógus I. fokozatba sorolást
követően szerzett legalább hat év szakmai gyakorlatra vonatkozó 3. § (1) bekezdésében meghatározott szabályt
2020. május 1-jéig nem kell alkalmazni, ha a minősítési eljárásra történő jelentkezéskor összesen legalább nyolc év
gyakorlattal rendelkezik.
(6) A minősítési eljárásra saját kezdeményezésre történő jelentkezéshez szükséges, a Pedagógus I. fokozatba
sorolást követően szerzett legalább hat év szakmai gyakorlatra vonatkozó 3. § (1) bekezdésében meghatározott
szabályt 2020. május 1-jéig nem kell alkalmazni az érintett személy tekintetében, ha
a) az (1) bekezdés szerinti munkakörre 2016. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszony alapján kerül
Pedagógus I. fokozatba besorolásra,
b) 2016. január 1-jét megelőzően a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakört töltött be és
annak alapján a pedagógus előmeneteli rendszerbe korábban már besorolásra került, továbbá
c) a minősítési eljárásra történő jelentkezéskor összesen legalább nyolc év gyakorlattal rendelkezik.
(7) Az (5), illetve (6) bekezdés alapján a minősítési eljárásra első ízben 2016. évben lehet jelentkezni.
(8) Az érintett személy tekintetében a minősítési tervbe történő felvétel – 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti –
különös feltételeit az e §-ban foglaltak szerint kell meghatározni.”
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4. Záró rendelkezés
15. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„2/a. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a bölcsődében és
a javítóintézetben
I. 		 Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben
Sorszám

Munkakör megnevezése

1.

nevelő

2.

fejlesztőpedagógus

3.

gyógypedagógus

4.

pszichológus

5.

nevelőszülői tanácsadó

6.

javítóintézeti utógondozó

7.

szakoktató

8.

nevelőszülői hálózat szakmai vezetője

9.

gyermekotthon vezető

10.

otthonvezető javítóintézetben

11.

gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója

12.

örökbefogadási tanácsadó

II. 		 Pedagógus munkakörök a bölcsődében
Sorszám

Munkakör megnevezése

1.

kisgyermeknevelő

2.

gyógypedagógus

3.

pszichológus

4.
szaktanácsadó
											

”

A Kormány 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(1) bekezdés d), k), q), r), sz) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés
a) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím és az 5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés f ), s) és w) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(1) bekezdés i), u) és v) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) és w) pontjában, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés v) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet módosítása
1. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tr.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze.”
2. §		
A Tr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban
a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy
annak összege – az Szt. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve – ne haladja meg az Szt. 116. § (3) bekezdésében
meghatározott mértéket. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a külön
jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.”
3. §		
A Tr. 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „esetén” szövegrész helyébe az „esetén – szociális segítésre vagy személyi
gondozásra vonatkozó –” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti a Tr. 4. § (1) bekezdése.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet módosítása
5. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 5/A. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti jelentés
elkészítéséhez tájékoztatást kér]
„b) a család- és gyermekjóléti központtól a szociális segítőmunka és a védelembe vétel eredményéről.”
6. §		
A Gyer. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyámhivatal az általa folytatott eljárás során felhívja a család- és gyermekjóléti központot a gyermeknek
az alapellátás keretében történő ellátása megszervezésére, ha a gyermek helyzete nem indokolja gyermekvédelmi
intézkedés alkalmazását.”
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7. §		
A Gyer. 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, de a gyermek és szülője, illetve családbafogadó gyámja
nyilatkozatban vállalják a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a család- és gyermekjóléti központtal való
együttműködést és ennek alapján valószínűsíthető a gondozás eredményessége, a gyámhivatal az (1) bekezdésben
foglalt döntésével egyidejűleg felhívja a család- és gyermekjóléti központot az alapellátás keretében történő
segítségnyújtás megszervezésére.”
8. §		
A Gyer. 87. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A védelembe vételről szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban meghatározottakon kívül tartalmazza)
„a) a család- és gyermekjóléti központ felhívását a védelembe vételhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok esetmenedzselésének ellátására, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálattal együtt a védelembe vétel
melletti szociális segítőmunka biztosítására,
b) a család- és gyermekjóléti központ felhívását a gondozási-nevelési tervnek a határozat jogerőre emelkedését
követő tizenöt napon belül történő elkészítésére és a gyámhivatalnak történő megküldésére,
c) a gyermek és a szülő kötelezését a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ
munkatársával való együttműködésre,”
9. §		
A Gyer. 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„88. § (1) A család- és gyermekjóléti központ szükség szerint, de legalább évente írásban tájékoztatja a gyámhivatalt
a szociális segítőmunka eredményéről.
(2) A család- és gyermekjóléti központ indokolt esetben javaslatot tesz a megelőző pártfogás elrendelésére,
mellőzésére, fenntartására vagy megszüntetésére.”
10. §		
A Gyer. 91. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a védelembe vétel fennállása alatt a gyámhivatal illetékessége megszűnik, erről értesíti a család- és
gyermekjóléti központot, és egyidejűleg megkeresi az illetékessé vált gyámhivatalt a szükséges intézkedések
megtétele céljából.
(4) Ha a védelembe vétel fennállása alatt a gyámhivatal illetékessége megszűnik, az illetékessé vált gyámhivatal
a védelembe vétel szükségességét soron kívül felülvizsgálja és ennek eredményéről a 90. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint dönt. A védelembe vétel fenntartása esetén felhívja az illetékessé vált család- és gyermekjóléti
központot a védelembe vételhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatási feladatok esetmenedzselésének
ellátására, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálattal együtt a védelembe vétel melletti szociális segítőmunka
biztosítására.”
11. §

(1) A Gyer. 91/K. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gyámhivatal a nyomozó hatóságnak a bűncselekmény vagy a szabálysértési hatóságnak az elzárással is sújtható
szabálysértés elkövetéséről tájékoztató, a Gyvt. 68/D. § (1) bekezdése szerinti jelzését követően megkeresi
védelembe vétel alatt nem álló gyermek esetén három munkanapon belül]
„ab) a család- és gyermekjóléti központot a 84. § (2) bekezdésben foglaltak harminc napon belül történő
megküldése és a család- és gyermekjóléti központnál a megelőző pártfogással kapcsolatos gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat ellátó esetmenedzser kijelölése céljából;”
(2) A Gyer. 91/K. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének foka közepes, és a szülő vagy más
törvényes képviselő kérelme, a család- és gyermekjóléti központ javaslata, valamint az eset összes körülményének
figyelembevételével valószínűsíthető a szociális segítőmunka eredményessége, a gyámhivatal dönt a védelembe
vétel iránti eljárás megszüntetéséről és a megelőző pártfogás elrendelésének mellőzéséről. A gyámhivatal ezzel
egyidejűleg felhívja a család- és gyermekjóléti központot az alapellátás keretében történő segítségnyújtás
megszervezésére.
(7) Ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének foka alacsony, a gyámhivatal dönt
a védelembe vétel iránti eljárás és a megelőző pártfogás iránti eljárás megszüntetéséről. A gyámhivatal indokolt
esetben ezzel egyidejűleg felhívja a család- és gyermekjóléti központot az alapellátás keretében történő
segítségnyújtás megszervezésére.”
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12. §		
A Gyer. 99. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a nevelésbe vétel feltételei nem állnak fenn, a gyámhivatal a kérelem elutasításával, illetve az eljárás
megszüntetésével egyidejűleg)
„a) megkeresi a család- és gyermekjóléti központot a gyermekjóléti alapellátás keretében történő segítségnyújtás
megszervezése érdekében,”
13. §		
A Gyer. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
14. §		
A Gyer.
1.
5/A. § (1) bekezdés e) pontjában a „pártfogó felügyelői szolgálattal” szövegrész helyébe a „pártfogó felügyelői
szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat)”
szöveg,
2.
5/A. § (1) bekezdés k) pontjában a „gyermekjóléti szolgálatnak” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
szolgálatnak, illetve a család- és gyermekjóléti központnak” szöveg,
3.
5/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „gyermekjóléti szolgálattól” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
központtól” szöveg,
4.
5/A. § (4) bekezdésében a „családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok” szövegrész helyébe a „család- és
gyermekjóléti szolgálatok, a család- és gyermekjóléti központok” szöveg,
5.
7/A. § a) pont aa) alpontjában és 30/A. § (4) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe
a „család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ” szöveg,
6.
8. § (2) bekezdés b) pontjában és 26/A. § (5) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe
a „család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ” szöveg,
7.
9. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, 44/B. § (2) bekezdés a) pontjában és 83/A. §
(3) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálatot” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgálatot”
szöveg,
8.
11. § (2) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgálat”
szöveg,
9.
27. § (4b) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálat vagy gyermekjóléti központ” szövegrész helyébe a „családés gyermekjóléti központ” szöveg,
10.
30/A. § (7) bekezdés b) pontjában a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
szolgálat, család- és gyermekjóléti központ” szöveg,
11.
30/F. § (3) bekezdés b) pontjában a „gyermekjóléti szolgálat vagy a gyermekjóléti központ
családgondozójának” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ munkatársának” szöveg,
12.
37. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és
gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ” szöveg, valamint a „családgondozás” szövegrész
helyébe a „szociális segítőmunka” szöveg,
13.
47/A. § (6) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálattól” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
szolgálattól” szöveg,
14.
82. § (1) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 91/A. § (1) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében,
91/C. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 91/O. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 91/P. §
(2) bekezdés a) pontjában, 103. § (7) bekezdés b) és d) pontjában, 109. § (3) bekezdésében, 110. §
(1) bekezdés g) pontjában a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ”
szöveg,
15.
84. § (3) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ”
szöveg, valamint a „gyermekjóléti szolgálatot” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központot”
szöveg,
16.
86. § (4) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálattal” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
szolgálattal és a család- és gyermekjóléti központtal” szöveg,
17.
87. § h) pontjában, 90. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 91/B. § (1) bekezdés h) pontjában, 91/M. §
(1) bekezdés g) pontjában a „kirendelt családgondozó” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
központ” szöveg,
18.
89. § (1) bekezdésében a „családgondozónak” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központnak”
szöveg,
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19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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89. § (2) bekezdésében a „családgondozó” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgálat
családsegítője, a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere” szöveg,
89. § (3) bekezdésében, 91/C. § (2) bekezdésében a „családgondozó” szövegrész helyébe a „család- és
gyermekjóléti központ” szöveg,
90. § (5) bekezdés d) pontjában a „kirendelt családgondozó” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
központ esetmenedzsere” szöveg,
91/A. § (2) bekezdésében, 91/G. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 91/K. § (1) bekezdés b) pont
ba) alpontjában és (2) bekezdésében, 91/L. § (4) bekezdésében, valamint 100. § (2) bekezdés b) pont ba) és
bb) alpontjában a „gyermekjóléti szolgálatot” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központot”
szöveg,
91/A. § (6) bekezdésében a „családsegítő szolgálat vagy a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját”
szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserét” szöveg és a „gyermekjóléti
szolgálat, illetve az átmeneti gondozást” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ
esetmenedzserei, illetve az átmeneti gondozást” szöveg,
91/G. § (3) bekezdésében a „családgondozót” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központot”
szöveg,
91/H. § (4) bekezdésében a „kirendelt családgondozót” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
központot” szöveg,
91/K. § (3) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálatnál” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
központnál” szöveg,
91/N. § (1) bekezdésében a „kirendelt családgondozót” szövegrész helyébe a „kijelölt esetmenedzsert” szöveg
és a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ” szöveg,
91/N. § (2) és (3) bekezdésében a „kirendelt családgondozó” szövegrész helyébe a „kijelölt esetmenedzser”
szöveg,
107. § (3) bekezdés b) pontjában a „gyermekjóléti szolgálat családgondozója” szövegrész helyébe a „család- és
gyermekjóléti központ esetmenedzsere, illetve család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője” szöveg,
107. § (3) bekezdés c) pontjában a „családgondozó” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ
esetmenedzsere, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője” szöveg,
109. § (1) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálattól” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti
központtól” szöveg,
109. § (2) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgálat családgondozója” szövegrész helyébe a „család- és
gyermekjóléti központ esetmenedzsere” szöveg,
145. § (5) bekezdés c) pontjában a „családgondozó” szövegrész helyébe a „családsegítő” szöveg,
3/A. melléklet „Útmutató a kitöltéshez” című részében „Az adatlap kitöltője:” pontban a „gyermekjóléti
szolgálat családgondozója” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője” szöveg,
3/A. melléklet „Útmutató a kitöltéshez” című részében a 4. pontot követően a „gyermekjóléti szolgálat”
szövegrészek helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgálat” szöveg

lép.
15. §		
Hatályát veszti a Gyer.
a)
7/A. § a) pont ae) alpontjában a „fővárosi, megyei” szövegrész,
b)
84. § (2) bekezdés d) pontja,
c)
88. §-át megelőző alcím.

3. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ar.) 1. §-át megelőző alcímében a „gyermekjóléti szolgálatok” szövegrész helyébe a „család- és
gyermekjóléti szolgálatok” szöveg.
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(1) Az Ar. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az Ar. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosítása
18. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjtvhr.) 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tkr.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munka esetén
a) egy fenntartó azonos vagy részben azonos ellátási területen szolgáltatásonként egy szolgáltató támogatására
nyújthat be pályázatot,
b) a fenntartó ugyanarra a szolgáltatásra nem nyújthat be pályázatot, ha azonos vagy részben azonos ellátási
területen az általa fenntartott másik szolgáltató támogatására már rendelkezik finanszírozási szerződéssel.”
(2) A Tkr. 5. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázathoz csatolni kell)
„c) a szolgáltató pénzügyi-gazdálkodási tervét,”
(3) A Tkr. 5. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázathoz csatolni kell)
„i) Biztos Kezdet Gyerekház esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a központi dokumentációs rendszer
használatát, és a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé.”

20. §		
A Tkr. 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizottság)
„c) egy tagját alacsonyküszöbű ellátás esetén az Országos Közösségi Ellátók Egyesülete kéri fel,”
21. §		
A Tkr. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A folyósító igazgatóság a tárgyévi működési támogatást negyedévenként, a finanszírozási szerződésben
meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 31-éig
folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén a tárgyévi működési támogatás első részletét soron
kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.”
22. §		
A Tkr. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a krízisközpont 2016. évi finanszírozására
általános pályázatot nem kell kiírni, a 2015. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya
2016. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak
2016. december 31-éig tart.”
23. §		
A Tkr.
a)
1. § (4) bekezdésében a „támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, az utcai szociális munka,
a krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház” szövegrész helyébe a „szolgáltatások” szöveg,
b)
6. § (3) bekezdés h) pontjában a „krízisközpont” szövegrész helyébe a „krízisközpont és Biztos Kezdet
Gyerekház esetén” szöveg,
c)
6. § (8) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2) és (4)” szöveg, a „ca)–cd)” szövegrészek helyébe
a „ca) és cc)” szöveg,
d)
7. § (1) bekezdésében, 7. § (6) bekezdés a) pontjában a „ca)–cd)” szövegrész helyébe a „ca) és cc)” szöveg,
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e)
f)
g)
lép.
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8. § (4) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében a „Biztos Kezdet Gyerekház kivételével ebben az esetben”
szövegrész helyébe az „Ebben az esetben” szöveg,
16. § (1) bekezdésében az „a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 5 munkanapon belül”
szövegrész helyébe a „tárgyév január 5-éig” szöveg,
18. § (1) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe a „kétévente” szöveg

24. §		
Hatályát veszti a Tkr.
1.
1. § (2) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja,
2.
1. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában az „ , a bb)–bd) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt:
közösségi ellátások” szövegrész,
3.
1. § (2) bekezdés c)–g) és i) pontja,
4.
2. §-a és az azt megelőző alcím,
5.
4. § (5) bekezdés d) pontja,
6.
5. § (1) bekezdésében az „ , ideértve a nem közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú egyesületet, alapítványt
és közalapítványt is,” szövegrész,
7.
5. § (2) bekezdésében az „a Biztos Kezdet Gyerekház, valamint” szövegrész,
8.
5. § (5) bekezdés d) és g) pontja,
9.
6. § (2) bekezdés a) és b) pontja,
10.
6. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és”
szövegrész,
11.
6. § (3) bekezdés d) és e) pontja,
12.
7. § (1) bekezdésében az „a 2. § szerinti esetben az alaptámogatás és az egy feladategységre jutó támogatás
általános összegéről,” szövegrész,
13.
7. § (2) bekezdés a) pontjában a „valamint támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások esetén a vállalt
feladatmutató,” szövegrész,
14.
7. § (2) bekezdés b) pontjában az „és egészségügyi” szövegrész,
15.
7. § (2) bekezdés c) pontjában az „és a vállalt feladatmutatók” szövegrész,
16.
7. § (2) bekezdés d) pontjában, 7. § (6) bekezdés b) pontjában, 10. § (3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés
i) pontjában, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 16. § (8) bekezdés d) pontjában az „– a Biztos
Kezdet Gyerekház kivételével –” szövegrész,
17.
7. § (3) bekezdése,
18.
7. § (5) bekezdés c) pont cb) és cd) alpontja,
19.
8. § (5) bekezdésében a „feladatmutatók,” szövegrész,
20.
10. § (6) bekezdés e), h) és q) pontja,
21.
11. § (2) bekezdésében a „Biztos Kezdet Gyerekház kivételével a” szövegrész,
22.
11. § (4) bekezdése,
23.
12. §-a,
24.
13. § (1) bekezdés c) pontjában a „Biztos Kezdet Gyerekház kivételével,” szövegrész,
25.
13. § (1) bekezdés f ) pontjában az „ , illetve a 12. § (5) bekezdése” szövegrész,
26.
15. § (1) bekezdés a) és d) pontja,
27.
17. § (3) bekezdésében a „vagy a feladatmutatók teljesítése” szövegrész,
28.
18. § (1) bekezdésében az „az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának
szabályszerűségére, továbbá” szövegrész,
29.
18. § (3) bekezdésében az „a krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével” szövegrész,
30.
19. § (1), (2) és (4) bekezdése,
31.
23. §-a,
32.
29. §-a.
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6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
25. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az (1) bekezdés szerinti intézmény ellátási területe több megyére vagy az ország egész területére kiterjed,
az óvodában, nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi
ellátásban, valamint az általános iskolai és középfokú iskolai menzai ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés
esetén az intézmény fenntartója gondoskodik az intézményi térítési díj összegének a Szociális Ágazati Portálon
való közzétételéről. Önkormányzati társulás által fenntartott intézmény, szolgáltató esetében a tájékoztatási
kötelezettséget a társulás székhelye szerinti jegyző teljesíti.”

7. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) Ha a fenntartó az engedélyes címének módosítását kéri, az adatmódosítás iránti teljes kérelem ügyében
a kérelemben foglalt új cím szerint illetékes
a) megyei működést engedélyező szerv jár el,
b) szakhatóság jár el a támogatott lakhatás kivételével.”
27. §		
Az Sznyr. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ágazati azonosítót
a) a szociális foglalkoztatási engedélyezéssel, valamint a szolgáltatások után járó és a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatással (a továbbiakban: költségvetési támogatás) kapcsolatos hatósági ügyekben
a kérelmen, más beadványokon és a hatósági döntésben,
b) a működést engedélyező szervnek és a szociális foglalkoztatást engedélyező szervnek tett bejelentésben,
c) a jogszabályon alapuló adatszolgáltatáson, továbbá
d) a szolgáltató honlapján
fel kell tüntetni. Az a)–c) pont szerinti iratokon a telephely ágazati azonosítóját megelőzően a székhely ágazati
azonosítóját is fel kell tüntetni.”
28. §		
Az Sznyr. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a határozott idejű bejegyzés vagy az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya megszűnik, a szolgáltatás,
illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi
lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, a támogatott lakhatás is törlődik
a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi szolgáltatás törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, az engedélyes is
törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból.”
29. §		
Az Sznyr. 19. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Biztos Kezdet Gyerekház esetén a Kormány az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési
tűzvédelmi előírások érvényesítésének szakkérdésében első fokú eljárásban az engedélyes címe szerint illetékes,
első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot
szakhatóságként jelöli ki.”
30. §		
Az Sznyr. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Családi napközivel, alternatív napközbeni ellátással és Biztos Kezdet Gyerekházzal kapcsolatos adatmódosítási
eljárásban a változással összefüggésben a 19. § (2), (3), illetve (3a) bekezdése szerinti szakkérdéseket vizsgálni kell,
illetve a szakkérdésekkel kapcsolatban a szakhatóságot meg kell keresni, ha
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
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b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni,
vagy
c) az adatmódosítás célja családi napközi ellátás, alternatív napközbeni ellátás vagy Biztos Kezdet Gyerekház
bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg.”
31. §		
Az Sznyr. 37. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az ellenőrzést végző személy a helyszíni ellenőrzés során a szolgáltatás iránt érdeklődő szerepében, az ellátott
hozzátartozójának szerepében, vagy – szociális alapszolgáltatás esetén – a szolgáltatást igénybe vevő szerepében is
felléphet (a továbbiakban együtt: próbavásárlás).
(9) A próbavásárláshoz a működést engedélyező szerv közreműködő személyt vehet igénybe. A közreműködő
személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni. A közreműködő személy részére
a működést engedélyező szerv megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a közreműködő személy nevét és azt, hogy
mely engedélyes ellenőrzésében vehet részt.
(10) A próbavásárlás során kifizetett térítési díj és egyéb költség eljárási költségnek minősül, amelyet a fenntartó
visel, ha a működést engedélyező szerv az ellenőrzés során jogszabálysértést állapít meg.”
32. §		
Az Sznyr. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § (1) A működést engedélyező szerv az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi
a) a fenntartónak,
b) az engedélyesnek,
c) költségvetési támogatással működő engedélyes, valamint finanszírozási szerződéssel működtetett,
szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, Biztos Kezdet
Gyerekház és krízisközpontként működő családok átmeneti otthona esetén másolatban – elektronikus
levélben – az igazgatóságnak.
(2) A megyei működést engedélyező szerv az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet – elektronikus levélben –
megküldi a Hivatalnak.”
33. §		
Az Sznyr. 39. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A működést engedélyező szerv, az ellenőrző társhatóságok és más hatóságok az engedélyes helyszíni
ellenőrzését lehetőleg azonos vagy egymáshoz közeli időpontban folytatják le.”
34. §		
Az Sznyr. 40. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A működést engedélyező szerv az ellenőrzés során tett megállapítások alapján
az a)–c) és e) pontban nem említett jogsértés esetén a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek
figyelembevételével]
„ga) legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a fenntartót
a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására, illetve házi
segítségnyújtás esetén az ellátottak gondozási szükségletének felülvizsgálatára,”
35. §

(1) Az Sznyr. 41. § (2) bekezdés m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben
nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek
figyelembevételével)
„m) házi segítségnyújtás esetén módosíthatja a megállapított gondozási szükségletet,
n) több szolgáltatást nyújtó engedélyes esetén egyes szolgáltatásokat törölhet a szolgáltatói nyilvántartásból, és
kötelezheti a fenntartót a törölt szolgáltatás nyújtásának megszüntetésére,”
(2) Az Sznyr. 41. § (2) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben
nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek
figyelembevételével)
„p) az engedélyest törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a szolgáltatásnyújtás
megszüntetésére,
q) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot
szabhat ki.”
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36. §		
Az Sznyr. 42. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a fenntartó igazolja, hogy házi segítségnyújtás esetén a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon belül
bekövetkezett állapotváltozás miatt módosult az ellátott gondozási szükséglete, a fenntartó és a működést
engedélyező szerv a megállapított gondozási szükségletet az állapotváltozás időpontjától kezdődően módosítja.
(9) Ha a fenntartó házi segítségnyújtás esetén nem igazolja a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon belül
bekövetkezett állapotváltozást, és a felülvizsgálat alapján az ellátott személyi gondozása helyett szociális segítés
indokolt, a megállapított gondozási szükségletet hat hónapra visszamenőlegesen kell módosítani.
(10) Ha a fenntartó házi segítségnyújtás esetén nem igazolja a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon belül
bekövetkezett állapotváltozást, a (9) bekezdésben nem említett esetben a fenntartói felülvizsgálat időpontjától,
illetve a működést engedélyező szerv felülvizsgálatról szóló határozatának jogerőre emelkedésétől kezdődően kell
a megállapított gondozási szükségletet módosítani.”
37. §		
Az Sznyr. 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Hivatal a szolgáltatói nyilvántartás erre vonatkozó adatának módosításával vagy törlésével – a 14. alcímben
foglalt jogkövetkezmények mellett – az Szt. 58/A. § (2h) bekezdésében foglaltak szerint a befogadást visszavonhatja.
A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye, ha a befogadást
a) az Szt. 58/A. § (2h) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltak alapján, vagy
b) az Szt. 58/A. § (2h) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatásra vonatkozó szabályok megszegése miatt
vonják vissza.”
38. §		
Az Sznyr. 17. alcíme a következő 50/D. §-sal egészül ki:
„50/D. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 40. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában
és 41. § (2) bekezdés m) pontjában foglaltak alapján a gondozási szükséglet módosításának legkorábbi időpontja
2016. január 1-je lehet.”
39. §		
Az Sznyr. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
40. §		
Az Sznyr.
a)
1. § e) pontjában a „gyermekjóléti szolgáltatáshoz” szövegrész helyébe a „családsegítéshez és gyermekjóléti
szolgáltatáshoz” szöveg,
b)
1. § l) pont la) alpontjában az „illetve” szövegrész helyébe az „illetve Biztos Kezdet Gyerekházat,” szöveg,
c)
4. § (7) bekezdésében, 41. § (2) bekezdés e) pontjában a „családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi
ellátások, utcai szociális munka és gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész helyébe a „támogató szolgáltatás,
közösségi ellátások, utcai szociális munka, valamint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás” szöveg,
d)
10. § (1) bekezdésében az „alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe az „alternatív napközbeni ellátás,
a Biztos Kezdet Gyerekház” szöveg,
e)
17. § (2) bekezdés b) pontjában a „bekezdése” szövegrész helyébe a „bekezdése és a 100. § (1) bekezdés
c) pontja” szöveg,
f)
23. § (1) bekezdés a) pontjában, 32. § (3) bekezdés b) pontjában az „alternatív napközbeni ellátás” szövegrész
helyébe az „alternatív napközbeni ellátás, Biztos Kezdet Gyerekház” szöveg,
g)
24. § (1) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgáltatás és” szövegrész helyébe a „családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás, valamint” szöveg,
h)
36. § (2) bekezdésében a „megküld a Hivatalnak” szövegrész helyébe az „elektronikus levélben megküld
a Hivatalnak, az igazgatóságoknak” szöveg, a „feladatkörében” szövegrész helyébe a „feladatkörükben” szöveg,
i)
40. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontjában, 41. § (2) bekezdés k) pontjában az „az Országos Szociális és
Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített” szövegrész helyébe az „a személyes
gondoskodást végző személyek számára szervezett, minősített” szöveg,
j)
41. § (2) bekezdés i) pontjában a „3.1.27.2. és 3.1.27.3. pont” szövegrész helyébe a „3.1.10.1.2., 3.1.27.2.,
3.1.27.3. és 3.1.28.5. pontja” szöveg,
k)
41. § (2) bekezdés o) pontjában az „a) és e)–i) pontban” szövegrész helyébe az „a), e)–i) és n) pontban” szöveg,
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44. § (2) bekezdésében a „megyei működést engedélyező szerveknek, a miniszternek” szövegrész
helyébe a „miniszternek, valamint elektronikus levélben a megyei működést engedélyező szerveknek,
az igazgatóságoknak” szöveg,
44. § (5) bekezdésében a „37. § (6) és (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „37. § (6)–(10) bekezdésében”
szöveg,
44. § (7) bekezdésében a „kivéve,” szövegrész helyébe a „kivéve a (3a) bekezdés szerinti jogkövetkezményt,
valamint” szöveg,
5. melléklet 2.9. pontjában az „ellátás” szövegrész helyébe az „ellátás és Biztos Kezdet Gyerekház” szöveg,
5. melléklet 2.10. pontjában a „Gyermekjóléti szolgáltatás, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti
házi gondozása és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás” szövegrész helyébe a „Családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti házi gondozása, valamint területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatás” szöveg

lép.
41. §		
Hatályát veszti az Sznyr. 17. § (3) bekezdés b) pontja.

8. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
42. §

(1) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 19. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az igazgatóság az ellenőrzési tervét elektronikus levélben megküldi az illetékességi területe szerinti első fokú
működést engedélyező szervnek, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak.”
(2) Az Átr. 19. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A titkos menedékházként működő családok átmeneti otthonának ellenőrzése során az ellenőrző igazgatóság
az ellátottak személyes adatait tartalmazó iratokat csak a helyszínen vizsgálhatja meg, azokat az engedélyes címéről
nem viheti el, és azokról másolatot nem készíthet.”

43. §

(1) Az Átr. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az igazgatóság a lefolytatott ellenőrzés során tett megállapításokra figyelemmel, a közérdek védelmében
a támogatás folyósítását a büntetőeljárás jogerős befejezéséig hivatalból felfüggesztheti, ha tudomására jut, hogy
a fenntartó tevékenységével vagy a szolgáltató működésével összefüggő ügyben büntetőeljárás folyik.”
(2) Az Átr. 20. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A támogatás folyósításának (2) bekezdés szerinti felfüggesztése arra az engedélyesre és szolgáltatásra terjedhet
ki, amellyel kapcsolatban a büntetőeljárás folyik.
(4) Az igazgatóság a tárgyév november 15-én az (1) bekezdés alapján felfüggesztés alatt álló támogatások
összegét tárgyév november 20-áig visszautalja a minisztériumnak. Ha az igazgatóság a visszautalást követően
a felfüggesztést megszünteti, az erről szóló döntését a miniszterrel is közli, és egyidejűleg megigényli a szükséges
támogatást. A miniszter az igényelt támogatást az igény beérkezésétől számított 25 napon belül utalja át
az igazgatóságnak. Az igazgatóság a támogatást annak hozzá történő beérkezését követő 5 napon belül folyósítja
a fenntartónak.”

44. §		
Az Átr. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az ellenőrző igazgatóság az engedélyes működésével kapcsolatban hiányosságot észlel, azt a határozat,
jegyzőkönyv másolatának megküldésével egyidejűleg elektronikus levélben jelzi az engedélyes ügyeiben általános
illetékességgel rendelkező első fokú működést engedélyező szervnek, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalnak.”
45. §		
Az Átr. 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a Magyar Államkincstár Központ a másodfokú eljárásban a támogatás jogszerű igénybevételének
megállapításához a feladatmutatók teljesülésén és annak jogszabályban meghatározott módon történő igazolásán
kívül más, az Szt.-ben, a Gyvt.-ben vagy végrehajtási rendeleteikben meghatározott jogszabályi rendelkezések
teljesülését is vizsgálja, e szakkérdésekben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szakértőként rendeli ki.”
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46. §		
Az Átr. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § Ha a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés vagy az adatmódosítás iránti kérelmet
2015. december 31-éig benyújtják, a 2016. január 1-jét megelőzően hatályos 28. és 29. §-t 2015. december 31-ét
követően is alkalmazni kell.”
47. §		
Az Átr.
a)
12. § (1) bekezdés b) pontjában, 13. § (2) bekezdés b) pontjában az „ellátható személyek támogatásra jogosító
bejegyzett száma” szövegrész helyébe az „ellátható személyek támogatásra jogosító bejegyzett száma,
a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások támogatásra jogosító feladatmutatója” szöveg,
b)
14. § (1) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
c)
23. § (2) bekezdésében az „az alapfeladatának” szövegrész helyébe az „a szolgáltató alapfeladatának” szöveg,
d)
28. § (5) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész
helyébe a „minisztérium” szöveg
lép.
48. §		
Hatályát veszti az Átr.
a)
28. § (1) bekezdésében az „ , illetve – ha az engedélyest átadó, megszüntető fenntartó helyi önkormányzat
vagy társulás volt – az Szt. 127/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja” szövegrész,
b)
28. § (2) bekezdésében a „nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, valamint”
szövegrész és az „az Szt. 127/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja, illetve” szövegrész,
c)
29. §-a.

9. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
49. §		
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyilvántartást vezető” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető, valamint
az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdés c) pontjában az „Szt. 58/A. § (2d) bekezdése” szövegrész helyébe az „Szt. 58/A. § (2d) és
(2h)–(2j) bekezdése” szöveg,
c)
14. § (5) bekezdés b) pontjában az „illetve férőhelyszámot” szövegrész helyébe a „férőhelyszámot, illetve
feladatmutatót” szöveg
lép.

10. A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz
kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása
50. §		
A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó
támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
a)
4. § (1) bekezdése az „az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Átr.) 10. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyett az „a nem állami szociális fenntartóknak
járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás megállapításáról szóló” szöveggel,
b)
5. §-a az „az Átr. 14–16. §-át” szövegrész helyett az „a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezéseket” szöveggel,
c)
6. § (1) bekezdésében az „az Átr. 17–26. §-ában foglaltakat” szövegrész helyett az „a nem állami szociális
fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás elszámolására,
ellenőrzésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket” szöveggel
lép hatályba.
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11. Záró rendelkezések
51. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–49. § és az 1–5. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Gyer. 2. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal éves bűnmegelőzési
tevékenységének átfogó bemutatása:
– a család- és gyermekjóléti szolgálatok alapellátás keretében és a család- és gyermekjóléti központok védelembe
vétellel történő szociális segítőmunkájának tapasztalatai a bűncselekményekkel érintett kiskorúak esetében, illetve
a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ által tett egyéb intézkedések,
– a bűnmegelőzési pályázatok és programok eredményei és tapasztalatai.”

2. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. Az Ar. 1. számú melléklet II. számú adatlap 6. pontjában a „családgondozó” szövegrész helyébe a „családsegítő”
szöveg lép.
2. Az Ar. 1. számú melléklet IX. számú adatlapjának cím címsora helyébe a következő címsor lép:
„A gyermekek napközbeni ellátásában és a gyermekek átmeneti gondozásában részesülő gyermekről”
3. Hatályát veszti az Ar. 1. számú melléklet IX. számú adatlap 1. pontjában a „– gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész.

3. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. Az Ar. 2. számú mellékletében „„A „Gyermekeink védelmében elnevezésű” adatlaprendszer”” címet követően
a „„GYSZ” = Gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „„GYSZ” = Család- és gyermekjóléti szolgálat”
(a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat)”” szöveg lép.
2. Az Ar. 2. számú melléklet I. számú adatlapja „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés
lép:

„„Útmutató a kitöltéshez
„T-lap”
1. Az adatlap funkciója:
a) a gyermek alapvető adatainak regisztrálása,
b) a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a gyermek azonosítása.
2. Az adatlap kitöltője: az a család- és gyermekjóléti szolgáltató vagy átmeneti gondozást nyújtó, illetve szakellátó
intézmény, amelynél az eset indul. A változások a gondozási folyamat során értelemszerűen időponttal rögzítendők.
3. A kitöltés ideje: a gyermek ellátórendszerbe való bekerülésekor, illetve a gyermekjóléti szolgálat gyermekvédelmi
gondoskodás körébe tartozó javaslata elkészítésekor, amennyiben előzőleg nem került sor az esetnapló
betétlapjának kitöltésére.
4. Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott
másolatai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra
felvenniük ezt az adatlapot.””
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3. Az Ar. 2. számú melléklet II. számú adatlapja „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés
lép:

„„Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-1”
1. Az adatlap funkciója:
a) egyszerű környezettanulmány, gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattétel, illetve javaslat a családés gyermekjóléti központnak a gyermek ellátására irányuló speciális szolgáltatásra. A családsegítő az adatlap
„Következtetések, további tennivalók” részében indokolja javaslatát a hatóságnak;
b) az adatlapot családonként egy példányban kell kitölteni, amennyiben azonban a családban több gyermek van,
a rájuk vonatkozó következtetéseket, javaslatokat az adatlap végén gyermekenként kell részletezni.
2. Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.
3. A kitöltés kezdete: a gyermekvédelmi gondoskodás kezdeményezésekor, illetve a gyámhivatal vagy a család- és
gyermekjóléti központ környezettanulmány elkészítésére való felkérésének beérkezésekor.
4. Az adatlap továbbítása: a Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként,
javaslattételként készült.””
4. Az Ar. 2. számú melléklet III. számú adatlapja „„GYSZ-2” – További fontos információk” című részében hatályát veszti
a „családsegítő szolgálat” szövegrész.
5. Az Ar. 2. számú melléklet III. számú adatlapja „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés
lép:

„„Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-2”
1. Az adatlap funkciója:
a) a gyermekkel kapcsolatos sürgős tudnivalók rögzítése és továbbadása abban az esetben, ha a gyermek
gyermekjóléti szolgáltatási előzmény nélkül kerül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy
ideiglenes hatályú elhelyezésre,
b) a szociális segítőmunkához szükséges feltárás segítése, dokumentálása,
c) a gyámhivatal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gondozóhely tájékoztatása abban az esetben, ha
a gyermek nevelésbe vételét javasolják, illetve, ha otthont nyújtó ellátásba kerül.
2. Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.
3. A kitöltés ideje:
a) a gyermek átmeneti gondozásba kerüléséről, ideiglenes hatályú elhelyezéséről szóló értesítés kézhezvétele, vagy
b) a szociális segítőmunka során a gyermek veszélyeztetettsége felmerül,
c) amennyiben a gyermekjóléti szolgálat maga intézkedik a gyermek elhelyezésével kapcsolatban, az intézkedés
ideje.
4. Az adatlap továbbítása:
a) a Törzslappal együtt a gondozási helyre, amennyiben a gyermek előzmény nélkül helyettes szülőhöz, gyermekek
átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre kerül,
b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz, továbbá az összes adatlappal együtt a gyámhivatalba. (Azon
keresztül a gondozási helyre, amennyiben a gyermek számára a gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti
központ szociális segítőmunkája után nevelésbe vételt javasolnak.)””
6. Az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlapja „A gyermek megnyilvánulásaival kapcsolatos információk” című
részében a „családgondozó” szövegrész helyébe a „családsegítő” szöveg lép.
7. Az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlapja „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés
lép:

„„Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-3”
1. Az adatlap funkciója:
a) a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása és gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó
intézkedés kezdeményezése esetén:
aa) a család, gyermek helyzetének, a problémák okainak feltárása,
ab) a szociális segítőmunka dokumentálása;
b) a javaslattételi lap a gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattételre szolgál;
c) környezettanulmány készítése, amelyet a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ felkérésére készít
a gyermekjóléti szolgálat.
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2. Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat (a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása esetén is),
valamint amennyiben a gyermek hatósági intézkedésben érintett, a család- és gyermekjóléti központ.
3. Az adatlap kitöltése:
a) a javaslattételi lap kivételével
aa) az Esetfelvételi lap „következtetése” alapján, a gondozási folyamat során, a gondozás megkezdésétől kezdve
folyamatosan,
ab) ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a gyámhivatal felkérése szerint történik;
b) a javaslattételi lap szükség esetén töltendő ki.
4. Az adatlap továbbítása:
a) az átmeneti gondozást nyújtónak a javaslattételi lap kivételével az első kitöltés után azonnal, a módosításokról
folyamatosan konzultálnak,
b) amennyiben a gyermekjóléti szolgálat tesz javaslatot a család- és gyermekjóléti központon keresztül
gyermekvédelmi intézkedés alkalmazására, úgy a javaslat részeként továbbítja az adatlapot az illetékes hatóságnak,
amely nevelésbe vétel esetén azt továbbküldi a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki az elhelyezési
értekezlet előtt továbbítja majd a lehetséges gyermekvédelmi gyámnak,
c) ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a gyámhivatal felkérése szerint
a gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központon keresztül továbbítja az adatlapot (a gondozási
terv és a gondozási folyamat összegzése nélkül) a gyámhivatalnak, és azon keresztül a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatnak, aki továbbítja majd a gyermekvédelmi gyámnak. A pártfogói felügyelői szolgálatként eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat) részére akkor kell továbbítani, ha
a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.””
8. Hatályát veszti az Ar. 2. számú melléklet V. számú adatlapja.
9. Az Ar. 2. számú melléklet VI. számú adatlapja „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés
lép:

„„Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-4”
1. Az adatlap funkciója:
a) a gyermek egészségügyi adatainak rögzítésével a veszélyeztetett gyermek alapellátási gondozásának elősegítése,
b) átmeneti gondozás, otthont nyújtó ellátás esetén az ellátó tájékoztatása.
2. Az adatlap kitöltője: a gyermek védelembe vétele, előreláthatólag 15 napot meghaladó átmeneti gondozása,
nevelésbe vétele esetén a gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermek
háziorvosa.
3. A kitöltés ideje: a külön jogszabályban meghatározott idő.
4. Az adatlap továbbítása: a gyermekjóléti szolgálat, illetve gyermekvédelmi gondoskodás esetén a család- és
gyermekjóléti központ feladata az adatlap továbbküldése a gyermek gondozását ellátó helyettes szülőhöz,
gyermekek átmeneti otthonába vagy a szakellátást nyújtó intézménybe az elhelyezéstől számított 8 napon belül.””
10. Az Ar. 2. számú melléklet VII. számú adatlapja „„GYSZ-5” – Családi/egyéni gondozási-nevelési terv védelembe vétel
esetén”” című részében a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ” szöveg
és a „családgondozó” szövegrész helyébe az „esetmenedzser” szöveg lép.
11. Az Ar. 2. számú melléklet VII. számú adatlapja „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés
lép:

„„Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-5”
1. Az adatlap funkciója: a védelembe vett gyermekek családi/egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése. Azokra
a gyermekekre, akiket azonos határozattal vettek védelembe, elegendő egy közös adatlap kitöltése a személyre
szóló feladatok pontos megjelölésével.
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.
3. A kitöltés ideje: a védelembe vételi határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.
4. Az adatlap továbbítása:
a) védelembe vétel során a határozatot hozó gyámhivatalnak,
b) a pártfogó felügyelői szolgálat részére, amennyiben a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével
kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.””
12. Az Ar. 2. számú melléklet VIII. számú adatlapja „„GYSZ-6” – Helyzetértékelés”” című részében
a)
a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ” szöveg,
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b)
a „Családgondozó” szövegrész helyébe az „Esetmenedzser” szöveg, és
c)
a „családgondozó” szövegrészek helyébe az „esetmenedzser” szöveg
lép.
13. Az Ar. 2. számú melléklet VIII. számú adatlapja „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés
lép:

„„Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-6”
1. Az adatlap funkciója: a védelembe vétel felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése. Azon
gyermekek esetében, akiknek egyéni gondozási-nevelési terve azonos adatlapon készült, a helyzetértékelés is egy
adatlapon dokumentálandó.
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.
3. A kitöltés ideje: a felülvizsgálatot megelőző 15 nap.
4. Az adatlap továbbítása:
a) a védelembe vételt elrendelő gyámhivatalnak, 10 nappal a kitűzött felülvizsgálat időpontja előtt,
b) nevelésbe vételi javaslat esetén a javaslattevő család- és gyermekjóléti központ megküldi a gyámhivatalnak,
c) a pártfogó felügyelői szolgálat részére, amennyiben a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével
kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.””
14. Az Ar. 2. számú melléklet IX. számú adatlapja „„GYSZ-7” – Családi kapcsolatok, családgondozás tervezése nevelésbe
vétel esetén” című részében
a)
a „gyermekjóléti szolgálat tölti” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ tölti” szöveg,
b)
a „családgondozás” szövegrész helyébe a „szociális segítőmunka” szöveg,
c)
a „családgondozó neve” szövegrész helyébe az „esetmenedzser neve” szöveg,
d)
a „gyermekjóléti szolgálat családgondozója” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ
esetmenedzsere” szöveg,
e)
a „gyermekjóléti szolgálatnál” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központnál” szöveg,
f)
az „a családgondozó között” szövegrész helyébe az „az esetmenedzser között” szöveg,
g)
az „A családgondozó feladatai” szövegrész helyébe az „Az esetmenedzser feladatai” szöveg
lép.
15. Az Ar. 2. számú melléklet IX. számú adatlapja „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés
lép:

„„Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-7”
1. Az adatlap funkciója: a családgondozás és a kapcsolattartás segítésének tervezése a gyermek visszafogadása
érdekében.
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.
3. A kitöltés ideje: a nevelésbe vételi határozatot követő 30 nap. Módosítására a felülvizsgálati határozat jogerőre
emelkedését követő 30 napon belül, illetve szükség szerint kerülhet sor, ezen az adatlapon vagy pótlapok
betoldásával.
4. Az adatlap továbbítása: a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részére.””
16. Az Ar. 2. számú melléklet X. számú adatlapja „„GYSZ-8” – Helyzetértékelés”” című részében
a)
a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ” szöveg,
b)
a „családgondozótól” szövegrész helyébe az „esetmenedzsertől” szöveg,
c)
a „gyermekjóléti szolgálat családgondozójával” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ
esetmenedzserével” szöveg, és
d)
a „családgondozás” szövegrész helyébe a „szociális segítőmunka” szöveg
lép.
17. Az Ar. 2. számú melléklet X. számú adatlapja „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés
lép:

„„Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-8”
1. Az adatlap funkciója: a család- és gyermekjóléti központ által a nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata érdekében
végzett helyzetértékelés rögzítése. A közös gyámhatósági határozattal egy gondozási helyen elhelyezett gyermekek
tekintetében a helyzetértékelés rögzíthető egy adatlapon.
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.
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3. A kitöltés ideje: félévente egyszer, továbbá a felülvizsgálatot megelőzően a gyámhivatal felkérésétől számított
15 napon belül.
4. Az adatlap továbbítása: a gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyermekvédelmi
gyámnak.””
18. Az Ar. 2. számú melléklet XI. számú adatlapjában
a)
a „Gyermekjóléti szolgálat családgondozójának” szövegrész helyébe a „Család- és gyermekjóléti központ
esetmenedzserének” szöveg,
b)
a „gyermekjóléti szolgálattól” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központtól” szöveg, és
c)
a „gyermekjóléti szolgálatnak” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központnak” szöveg
lép.
19. Az Ar. 2. számú melléklet XVII. számú adatlapjában a „családgondozóval” szövegrész helyébe az „esetmenedzserrel”
szöveg és a „gyermekjóléti szolgálatnak” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központnak” szöveg lép.
20. Az Ar. 2. számú melléklet XXI. számú adatlapjában a „Családgondozó” szövegrész helyébe az „Esetmenedzser” szöveg
és a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központ” szöveg lép.

4. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. A Kjtvhr. 2. számú melléklet I. fejezetében foglalt táblázat 1. pontjában a
„családgondozó, közösségi gondozó

*

*

*

”

*

*

*

”

*

*

*

*

„közvetítő

*

*

*

*

*

családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó

*

*

*

*

*”

*

*

*

”

szövegrész helyébe a
„közösségi gondozó

szöveg lép.
2. A Kjtvhr. 2. számú melléklet II. fejezetében foglalt táblázat 1. pontjában a
„közvetítő

*”

szövegrész helyébe a

szöveg lép.
3. Hatályát veszti a Kjtvhr. 2. számú melléklet I. fejezetében foglalt táblázat 1. pontjában a
„pszichológusi, jogi tanácsadó

szövegrész.

5. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. Az Sznyr. 1. melléklete a következő 3.1.33. ponttal egészül ki:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
alábbi adatok:)
„3.1.33. Biztos Kezdet Gyerekház,”
2. Az Sznyr. 1. melléklet
a)
3.1.10.1.2. pontjában a „vállalja” szövegrész helyébe a „vállalja, és megfelel az ehhez szükséges jogszabályi
feltételeknek” szöveg,
b)
6.3.2. pontjában a „családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka és
gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész helyébe a „támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, valamint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás” szöveg
lép.
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A Kormány 420/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet, valamint az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási
átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f ), h), o) és s) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról
és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi
CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61. § (1) A Tny. 47. § (1) bekezdésének és (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása során
a) az a tizennyolcadik életévét be nem töltött árva minősül tartósan betegnek vagy fogyatékosnak, akire tekintettel
magasabb összegű családi pótlék jár,
b) az a tizennyolcadik életévét betöltött árva minősül tartósan betegnek vagy fogyatékosnak,
ba) aki megváltozott munkaképességű,
bb) aki fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
bc) akire tekintettel magasabb összegű családi pótlék jár.
(2) Ha az árva tartós betegsége, fogyatékossága már nem áll fenn, az erre tekintettel megállapított özvegyi
nyugdíjat, ideiglenes özvegyi nyugdíjat a megszüntetésről szóló elsőfokú határozat keltét követő második hónap
első napjától kell megszüntetni.”
2. §		
A TnyR. a következő 73/B. §-sal egészül ki:
„73/B. § A Tny. 83/B. § (1) bekezdése szerinti éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor a kifizetett
nyugdíjjárulék-alapot képező keresetet, jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra
vonatkozóan azt kifizették.”
3. §		
A TnyR. a következő 95. §-sal egészül ki:
„95. § A Tny. 47. § (1) bekezdésének és (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása során az árva a 2016. január 1-jét
megelőzően hatályos szabályok szerint minősül tartósan betegnek vagy fogyatékosnak, ha az az özvegy számára
kedvezőbb, és az özvegyi nyugdíj, ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti kérelmet 2016. január 1-je előtt benyújtották.”
4. §		
A TnyR. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §		
A TnyR.
a)
11. §-ában és 64/D. §-ában a „2016.” szövegrész helyébe a „2017.” szöveg,
b)
12. § (3) bekezdés a) pontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást
segítő ellátásban” szöveg,
c)
59/E. § (1) bekezdés a) pontjában és 59/E. § (2) bekezdés a) pontjában az „a megváltozott munkaképességére”
szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességre” szöveg,
d)
72/B. § (14) bekezdésében a „gyakorlásának részletes eljárási rendjét és a” szövegrész helyébe
a „gyakorlásához” szöveg,
e)
89/A. §-ában a „hatósági bizonyítvány kiállítása” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítvány kiállítása és
az egyeztetési eljárás” szöveg
lép.
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2. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak
alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklet
11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 420/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A TnyR. 5. számú melléklete a következő 2.7. ponttal egészül ki:
(Özvegyi nyugdíj esetén)
„2.7. a 61. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti esetben az árva legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát
megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás ügyében hozott határozat, szakhatósági állásfoglalás és
szakvélemény hiányában az árva egészségi állapotával összefüggő iratok.”

2. melléklet a 420/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő
52. sorral egészül ki:
1.

„52.

[A

B

C

A kereset, jövedelem

Járulékmérték %

Járulékmérték %

megszerzésének éve

(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)

(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]

2016

30,1

30,1”

A Kormány 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes
szabályairól
A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 38. alpontjában, a 8. § tekintetében, a 48. §
(3) bekezdés a) pont 31. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 47. § 34. pontjában meghatározottak szerinti berendezés.
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(2) A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz (a továbbiakban: eszköz) mérete – a keretet adó külső
határoló pontok figyelembevételével – nem haladhatja meg a 2 m2-t.
(3) Az eszköz
a)
villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,
b)
villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított nem lehet,
c)
fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem tartalmazhat,
d)
felülete fényvisszaverő anyagból nem készülhet és
e)
az úticél irányának és távolságának megjelenítése során közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat,
feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazott megegyező vagy ahhoz hasonló
színeket nem tartalmazhat.
(4) Az eszköz elhelyezése során a közúti űrszelvényt, valamint a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, járda,
gyalogút és kerékpárút esetén a terepszinttől mért 3 méteres magasságot szabadon kell hagyni.
2. §

(1) Az eszköz elhelyezője köteles az elhelyezés tényét az elhelyezést megelőző 15 nappal korábban bejelenteni
(a továbbiakban: bejelentés) az elhelyezéssel érintett közvilágítási-, villany- és telefonoszlop (a továbbiakban:
oszlop) elhelyezkedése szerinti közút kezelője részére.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a)
az oszlop tulajdonosának, valamint az áram-, illetve telefonszolgáltató vagy áramhálózati engedélyesnek
a hozzájárulását ahhoz, hogy az eszköz az f ) pont szerinti időtartamra az oszlopon elhelyezésre kerüljön,
b)
az elhelyezésre kerülő eszközök darabszámát,
c)
az eszköz elhelyezésének helyét, méreteit és kialakítását,
d)
az eszköz méretarányos rajzát,
e)
az eszköz elhelyezésére jogosult személy és az eszköz tulajdonosa nevét, lakcímét (székhelyét), valamint
f)
az elhelyezés kezdő napját és annak napokban meghatározott időtartamát (a továbbiakban: elhelyezési
időtartam).
(3) Az eszköz elhelyezése az elhelyezésre jogosult és az oszlop elhelyezkedése szerinti közterület kezelője közötti
polgári jogi jogviszonynak minősül.
(4) Ha az eszköz elhelyezője az eszköz elhelyezését az elhelyezési időtartam lejártát követően is folyamatosan fenn
kívánja tartani a (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott feltételek megváltoztatása nélkül, az újabb elhelyezési
időtartamra vonatkozó, a (2) bekezdés a) és f ) pontjában foglaltakat tartalmazó bejelentést az elhelyezési időtartam
lejárta előtt legkésőbb 15 nappal meg kell tennie az (1) és (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával.

3. §

(1) Az eszköz elhelyezésére jogosult a közút kezelője részére köteles az elhelyezési időtartamra az 1. mellékletben
meghatározottak szerint számított elhelyezési díjat fizetni.
(2) A közút kezelője a bejelentés alapján az 1. melléklet szerinti díjszabásnak megfelelően az elhelyezésre jogosult
részére az eszköz elhelyezésének kezdő napját követő 5 napon belül, a 2. § (4) bekezdése szerinti bejelentés esetén
pedig az újabb elhelyezési időtartam kezdő időpontját követő 5 napon belül 30 napos határidővel számlát állít ki.

4. §

(1) Az elhelyezés időpontjától függetlenül jogszabálysértő az eszköz elhelyezése, amely a Kkt. és e rendelet
rendelkezéseivel ellentétes módon került elhelyezésre vagy az eszköz nem a Kkt.-nek és e rendeletnek megfelelően
került kialakításra.
(2) A közutak környezetében jogszabálysértően elhelyezett eszköz eltávolítása érdekében a közút kezelője felmérést
készít, amelynek során felmérési dokumentációban rögzíti az ilyen eszközök helyét, méreteit, kialakítását,
a jogszabálysértés tényét.
(3) A közút kezelője a jogellenesen elhelyezett eszköz tulajdonosát 30 napos határidő megállapításával felszólítja
a jogsértés megszüntetésére. Felszólításában tájékoztatást ad a jogkövetkezményekről. Az eszköz tulajdonosa
köteles gondoskodni a jogellenesen elhelyezett eszköz eltávolításáról, a jogsértés megszüntetéséről.
(4) Ha az eszköz tulajdonosa nem lelhető fel, a közút kezelője az oszlop tulajdonosát szólítja fel az eszköz eltávolítására.
Eredménytelen felszólítás esetén a közút kezelője az eszközt a Kkt. 12. § (5) bekezdése szerint eltávolíthatja.

5. §		
Az e rendeletben meghatározott eszköz tekintetében a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú
berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet nem
alkalmazandó.
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6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § (2)–(4) bekezdése a kihirdetést követő 16. napon lépnek hatályba.

7. §		
Ha e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően elhelyezett eszköz kialakítása és elhelyezése megfelel
e rendelet előírásainak, úgy ezen eszközökre a rendeletet az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a)
az elhelyező a rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül köteles a 2. § szerinti bejelentést megtenni,
b)
a közút kezelője a 3. § (2) bekezdés szerinti számlát a bejelentés kézhezvételét követő 5 napon belül állítja ki.
8. §		
Hatályát veszti a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének
részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az eszköz elhelyezése esetén fizetendő elhelyezési díj mértéke:
a)
Budapest és a megyei jogú városok közigazgatási határán belül: 100 Ft/tábla/nap,
b)
az a) pontban foglaltakon kívül, egyéb települések esetében: 50 Ft/tábla/nap.
A meghatározott díjak a mindenkori általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A Kormány 422/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
28. § (1) bekezdés a)–m) és o)–p) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11. §-a a következő (3a) és
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az útdíjszolgáltató az útdíjszedő egyidejű tájékoztatása mellett felveszi a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba
a fedélzeti eszközt, amennyiben az útdíj előre történő megfizetésére köteles szerződött díjfizetőnek nem áll
rendelkezésére az úthasználattal érintett útdíjköteles elemi útszakasz vonatkozásában előre feltöltött egyenleg
az útdíjszolgáltatónál.
(3b) Az útdíszolgáltató az útdíjszedő egyidejű tájékoztatása mellett törli a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból
az oda a (3a) bekezdés alapján felvett fedélzeti eszközt, amennyiben a díjfizetésre kötelezett egyenlege feltöltésre
kerül olyan módon, hogy az úthasználattal érintett útdíjköteles úthasználat vonatkozásában az útdíj megfizetése
biztosított, és az útdíj megfizetésre is kerül.”
2. §		
A Vhr. 23. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást az útdíjszolgáltató nem utólagos fizetés keretében nyújtja,
az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel az úthasználati jogosultság az útdíjnak az úthasználat megkezdését megelőző
megfizetésével állhat fenn.
(1b) Amennyiben az útdíjköteles gépjármű vonatkozásában az úthasználati jogosultság keletkezéséhez szükséges
kötelezettséget a díjfizetésre kötelezett a vele szerződésben álló bevallási közreműködő útján teljesíti, az útdíj
mértékének megállapításához szükséges adatokat a bevallási közreműködő az útdíjszolgáltatóval kötött
szerződésben meghatározott határidőn belül nyújtja be. Úthasználati jogosultság ezen a módon akkor keletkezik,
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ha a bevallási közreműködő által benyújtott adatszolgáltatás útdíjszolgáltatóhoz történő teljesítése időpontjában
az adatszolgáltatás felhasználásával megállapított bevallás alapján megállapított útdíj megfizetése a szerződés
szerint biztosított.”
3. §		
Hatályát veszti a Vhr. 11. § (3) bekezdés b) pontja.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati
díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 36. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti
úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése.
2. §		
Nem lép hatályba az R. 4. §-a, 5. §-a és 8. §-a.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
A Kormány
a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (1) és (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jogállása
1. §		
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
2. §

(1) A Hatóságot főigazgató vezeti, akinek a munkáját főigazgató-helyettes segíti.
(2) A főigazgató-helyettest a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói
jogokat a főigazgató gyakorolja.
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2. A Hatóság feladata
3. §

(1) A Kormány akkreditáló szervként a Hatóságot jelöli ki.
(2) A Hatóság a honlapján közzéteszi a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban:
Natv.) 2. § (1) bekezdés f )–g) pontjában meghatározott akkreditálással összefüggő jogszabályokat, egyéb
dokumentumokat és tájékoztatókat.
(3) A Hatóság a honlapján közzéteszi az akkreditált szervezeteknek a Natv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban
foglalt nyilvános adatait, tevékenységük rövid leírását és az akkreditált műszaki terület megjelölését.

3. Akkreditáló bizottság és értékelő csoport
4. §

(1) A Natv. 6. § (3) bekezdésében meghatározott akkreditáló bizottság elnökből és a Natv. 5. § (1) bekezdése szerinti
akkreditálási területen szakértelemmel rendelkező, legfeljebb 22 természetes személy tagból áll. Az akkreditáló
bizottságban minden, a Natv. 5. § (1) bekezdése szerinti akkreditálási területnek legalább két szakértője kell, hogy
legyen.
(2) Az akkreditáló bizottság elnökét és tagjait a főigazgató nevezi ki határozatlan időre.
(3) Az akkreditáló bizottság döntéseinek meghozatalában az akkreditáló bizottság elnöke és a szakterületen
szakértelemmel rendelkező tagjai, de legalább további tizenegy tag vesz részt. Az akkreditáló bizottság ülését
az akkreditáló bizottság elnöke hívja össze.
(4) Az akkreditáló bizottságnak és tagjainak feladataik ellátása körében utasítás nem adható.
(5) Az akkreditáló bizottság legalább hetente ülésezik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.
(6) Az akkreditáló bizottság tagjait díjazás illeti meg. Az akkreditáló bizottság tagjának díja nem haladhatja meg
az eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-át, az akkreditáló bizottság tagjainak díjazása pedig összesen
nem haladhatja meg az eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 4,5%-át.

5. §

(1) Az akkreditáló bizottság elnökének vagy tagjának az nevezhető ki, aki
a)
nem áll a cselekvőképességét érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
b)
magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy
vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,
c)
felsőfokú végzettséggel, az akkreditálás valamely területéhez kapcsolódó legalább 10 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik,
d)
a rá vonatkozó eljárásban az akkreditált szervezetnek vagy akkreditálást kérő szervezetnek nem
tulajdonosa, tisztségviselője vagy munkavállalója, az akkreditált szervezettel foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban nem áll, nem akkreditált természetes személy, nem a Polgári Törvénykönyvben meghatározott
közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) e személyeknek,
e)
gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek
nem tisztségviselője.
(2) Az akkreditáló bizottság tagjának nem nevezhető ki a Hatóság kormánytisztviselője, továbbá e személyek közeli
hozzátartozója.

6. §

(1) Az akkreditáló bizottság elnökének és tagjának megbízatása megszűnik
a)
halálával,
b)
lemondásával,
c)
megbízatásának visszavonásával,
d)
amennyiben az 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel már nem áll fenn,
e)
magyar állampolgárságának vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogának vagy
letelepedett, illetve bevándorolt jogállásának megszűnésével, vagy
f)
a (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenség megállapításával.
(2) A bizottság elnöke és tagja a lemondását írásban közli a főigazgatóval. A bizottság elnökének és tagjának
megbízatása a közlést követően, a lemondásban megjelölt napon, ennek hiányában a lemondó nyilatkozat
főigazgató általi kézhezvételével szűnik meg.
(3) Ha az akkreditáló bizottság tagjával szemben a kinevezését követően merül fel az (1) bekezdés d) vagy e) pontjába
ütköző kizáró körülmény, azt köteles a körülmény felmerülésétől számított tíz napon belül bejelenteni az akkreditáló
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bizottság elnökének, és köteles haladéktalanuk megszüntetni az összeférhetetlenség okát. Ha az akkreditáló
bizottság tagja az összeférhetetlenség okát nem szünteti meg, a főigazgató megállapítja az összeférhetetlenség
fennállásnak tényét.
7. §

(1) A Hatóság az akkreditálási eljárás értékelési szakasza során szakértőként minősítőkből és az akkreditálási
kérelemmel érintett területen szakértelemmel rendelkező személyekből álló értékelő csoportot rendel ki.
(2) Az értékelő csoport tagja az lehet, aki
a)
nem áll a cselekvőképességét érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
b)
magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy
vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,
c)
felsőfokú végzettséggel, az akkreditálás valamely területéhez kapcsolódó legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik,
d)
a rá vonatkozó eljárásban az akkreditált szervezetnek vagy akkreditálást kérő szervezetnek nem
tulajdonosa, tisztségviselője vagy munkavállalója, az akkreditált szervezettel foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban nem áll, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,
e)
gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek
nem tisztségviselője.
(3) Az értékelő csoport tagjait díjazás illeti meg. Az értékelő csoport tagjának díja nem haladhatja meg az eljárásért
fizetett igazgatási szolgáltatási díj 15%-át, az értékelő csoport tagjainak díjazása pedig összesen nem haladhatja
meg az eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 30%-át.
(4) A Hatóság honlapján közzéteszi – az érintett szakértők írásbeli hozzájárulásával – az értékelő csoport tagjaként
elfogadott és az akkreditáló bizottság tagjaként kinevezett szakértők nevét és annak az akkreditált műszaki
területnek a megjelölését, melyben szakértelemmel rendelkeznek.

4. Az akkreditálási eljárás
8. §

(1) Az akkreditálás iránti kérelmet a Hatóság honlapjáról letölthető vagy a Hatóságnál díjmentesen beszerezhető
formanyomtatványon elektronikusan vagy postai úton kell benyújtani a Hatósághoz.
(2) Az értékelési szakasz kezdetén a Hatóság a kérelmet megvizsgálja, és szükség esetén a kérelmezőt a kérelem
beérkezését követő 8 napon belül – legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra hívja fel.
(3) Az értékelési szakaszban szakértőként kirendelt értékelő csoport véleményezi a kérelmező által benyújtott
dokumentációt és feltárja az esetleges hiányosságokat, nem-megfelelőségeket. Ha az értékelő csoport
hiányosságokat vagy nem-megfelelőségeket állapít meg, erről értesíti a Hatóságot, amely legfeljebb 30 napos
határidő kitűzésével a hiányosságok, nem-megfelelőségek kiküszöbölésére hívja fel a kérelmezőt, az ehhez
szükséges intézkedések megjelölésével.
(4) Az értékelési szakaszban a Hatóság helyszíni szemlét tart, amelyen az értékelő csoport részt vesz. A Hatóság
a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készít. Ha a Hatóság a helyszíni szemle során nem-megfelelősségeket,
hiányosságokat állapít meg, legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével ezek kiküszöbölésére hívja fel a kérelmezőt.
(5) Az értékelő csoport az akkreditált státusz odaítélésére, bővítésére vonatkozó szakvéleményt állít ki a Hatóság
részére.
(6) A Hatóság az értékelési szakasz befejezéséről végzést bocsát ki.

9. §		
A döntéshozatali szakaszban az akkreditáló bizottság az akkreditált státusz odaítéléséhez szükséges feltételek
fennállásáról szakvéleményt állít ki a Hatóság részére.
10. §

(1) Az akkreditált szervezet vagy természetes személy írásban kérelmezheti a határozatban foglalt akkreditált státusza
területének szűkítését. A Hatóság az akkreditált státusz területét – a kérelemben foglaltak szerint – mérlegelés
nélkül szűkíti.
(2) A Hatóság a Natv. 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek esetében az akkreditált terület bővítésről
vagy szűkítésről hozott határozatának meghozatalával egyidejűleg tájékoztatja az államháztartásért felelős
minisztert a határozat tartalmáról.
(3) Az akkreditált státusz területének bővítése iránti kérelem elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. Az akkreditált státusz területének bővítése az eredeti akkreditált státusz időbeli
hatályára terjed ki.
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(4) Az akkreditált státusz megújítása iránti kérelem elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. Az akkreditált státusz megújítása iránti kérelem legkorábban az akkreditált státusz
hatályának lejárta előtt 1 évvel nyújtható be.

5. Panasz és jogorvoslat
11. §		
A Hatóság működésével kapcsolatos panaszok kivizsgálására, a Hatóság döntésének kijavítására, kiegészítésére,
módosítására, visszavonására és a Hatóság döntéseivel szembeni jogorvoslati kérelmek kezelésére a Hatóságon
belül egy, e feladatkörében nem utasítható, az első fokon eljáró szervezeti egységtől független szervezeti egység
működik.

6. Az akkreditálási okirat
12. §		
A Hatóság akkreditálásról rendelkező határozatának jogerőre emelkedése napján a határozat rendelkező részének
megfelelő adattartalommal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: akkreditálási okirat) állít ki.
13. §

(1) Az akkreditálási okirat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 83. § (3) bekezdésében foglaltak mellett tartalmazza:
a)
a Hatóság logóját,
b)
akkreditált szervezet (szervezeti egység) esetén annak elnevezését, székhelyét, valamennyi telephelyét, ahol
az akkreditált tevékenységét végzik, természetes személy esetén nevét, lakcímét,
c)
az akkreditálás egyedi nyilvántartási számát,
d)
az akkreditált státusz kezdetének és lejáratának napját,
e)
az akkreditált tevékenység megnevezését a Natv. 5. § (1) bekezdése szerint,
f)
a megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatot,
g)
azon jogszabályra, szabványra, vagy egyéb dokumentumra történő hivatkozást, amely alapján az akkreditált
szervezet, illetve természetes személy értékelése történt,
h)
az akkreditált státusz kezdeti dátumát, továbbá
i)
az érvényesség megszűnésének dátumát.
(2) Az akkreditálási okirat – az (1) bekezdésben foglaltak mellett – tartalmazza:
a)
tanúsító szervezetek esetén a tanúsítását fajtáját, a jogszabályra, szabványra, vagy egyéb dokumentumra
történő hivatkozást, amely alapján termékeket, személyzetet, szolgáltatásokat vagy irányítási rendszereket
tanúsítanak,
b)
ellenőrző és hitelesítő szervezetek esetén az ellenőrző és hitelesítő szervezet típusát, az ellenőrzés területét
és a hitelesítés alkalmazási körét és jellegét, melyre az akkreditálás kiterjed, a jogszabályra, szabványra, vagy
egyéb dokumentumra történő hivatkozást, amely alapján az ellenőrzést végezni kell,
c)
kalibrálólaboratóriumok esetén a kalibrálásokat, beleértve a végzett mérésfajtákat, a mérési tartományokat
és a legjobb mérési képességeket, vagy egy azzal egyenértékű paramétert,
d)
vizsgálólaboratóriumok esetén a végzett vizsgálatokat vagy vizsgálatfajtákat, valamint a vizsgált anyagokat
vagy termékeket és alkalmazott módszereket.
(3) Ha a határozat és az akkreditálási okirat tartalma eltér, akkor a határozatot kell hitelesnek tekinteni.
(4) Ha a Hatóság az akkreditált terület bővítéséről vagy szűkítéséről határozatot hoz, valamint amennyiben
az akkreditált adataiban változás következik be, az akkreditálási okiratot a határozatnak, valamint az adatváltozásnak
megfelelően módosítani kell.

7. A változások bejelentése
14. §

(1) Az akkreditált szervezet vagy természetes személy 15 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak minden
jelentős változást, ami az akkreditált státuszával kapcsolatos tevékenységét vagy az akkreditált státuszát érinti.
(2) Az akkreditált szervezet vagy természetes személy az akkreditált státuszával kapcsolatos tevékenységét, vagy
az akkreditált státuszát érintő, jelentős változásnak nem minősülő változást a soron következő felügyeleti vizsgálati
kérelem benyújtásakor köteles bejelenteni a Hatóságnak.
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8. Az akkreditált szervezet és természetes személy felügyeleti vizsgálata
15. §

(1) A Natv. 8. § (7) bekezdésében szabályozott felügyeleti vizsgálati eljárásról szóló értesítés tartalmazza a vizsgálat
elvégzéséhez benyújtani szükséges dokumentumok megjelölését, az eljárási díj mértékéről és befizetésének
határidejéről szóló tájékoztatást, továbbá tájékoztatást a felügyeleti vizsgálati kérelem benyújtása elmaradásának
jogkövetkezményeiről.
(2) A Hatóság a felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakasza során a benyújtott dokumentumokon túl
dokumentumokat, információkat kérhet az akkreditált szervezettől, illetve természetes személytől. A Hatóság
a felügyeleti eljárás értékelési szakaszában értékelő csoportot rendel ki. A Hatóság a felügyeleti vizsgálat értékelési
szakaszában helyszíni szemlét tart, melyen az értékelő csoport részt vesz.
(3) A felügyeleti vizsgálati eljárás során megállapított hiányosságok, nem-megfelelőségek kiküszöbölésére a Hatóság
legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével felhívja az akkreditált szervezetet vagy természetes személyt.
(4) A Hatóság az értékelési szakasz befejezéséről végzést bocsát ki.
(5) A döntéshozatali szakaszban az akkreditáló bizottság az akkreditált státusz odaítéléséhez szükséges feltételek
fennállásáról szakvéleményt állít ki a Hatóság részére.
(6) A felügyeleti vizsgálati eljárásban részt vevőkre az akkreditálási eljárásban részt vevőkre vonatkozó, a Natv. 6. §
(4) bekezdésében, valamint e rendelet 4–7. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

9. A külföldi akkreditált státusz elismerésének eljárási szabályai
16. §

(1) A külföldi akkreditált státusz elismerésére irányuló kérelmet a Hatóság honlapjáról letölthető vagy a Hatóságnál
díjmentesen beszerezhető formanyomtatványon elektronikusan vagy postai úton kell benyújtani a Hatósághoz.
(2) A külföldi kérelmező a kérelemhez mellékeli:
a)
szervezet esetén a külföldi kérelmező létesítő okiratát, valamint annak valamennyi módosítását eredeti
példányban vagy hiteles másolatban,
b)
az akkreditált státuszt igazoló okirat és az akkreditált területet részletező dokumentum hiteles másolatát,
c)
a kérelmező magyar és angol nyelvű írásos hozzájárulását ahhoz, hogy a külföldi akkreditáló testület
a kérelmezőre vonatkozó, a külföldi akkreditált státusz elismeréséhez szükséges információkat, egyéb
dokumentumokat a Hatóság részére átadja.
(3) A Hatóság a kérelem alapján ellenőrzi, hogy a kérelmező megfelel-e a Natv.-ban meghatározott feltételeknek, és
valamennyi szükséges dokumentum becsatolásra került-e.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén a Hatóság a státuszt elismeri.

17. §

(1) A Hatóság a Natv. 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek akkreditálási okiratát a 600/2012/EU
bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott módon elfogadja, ha a hitelesítő szervezet szerepel más tagállam
akkreditált hitelesítői névjegyzékében.
(2) A más tagállamban akkreditált, a Natv. 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet Magyarországon
történő hitelesítési tevékenység folytatására irányuló szándékát a Hatóságnak a hitelesítési tevékenység
megkezdését megelőzően bejelenti. A hitelesítő szervezetet a Hatóság a bejelentést követően a Natv. 12. §
(1) bekezdésében foglalt adatok feltüntetésével bejegyzi a nyilvántartásba.
(3) A státusz elismerési eljárás ügyintézési határideje 30 nap.

18. §		
A külföldi akkreditált státusz elismerésének időbeli hatálya – amennyiben a külföldi akkreditálási okirat ennél
rövidebb időtartamot nem állapít meg – megegyezik a Natv. 6. § (7) bekezdésében foglalt időtartammal.

10. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 425/2015. (XII. 23.) Korm rendelete
a Nemzeti Akkreditáló Testület megszűnéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés
d) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
13. pontjában, valamint 110/A. §-ában,
a 4. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
35/B. § (2) bekezdés d) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. §
(10) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditációs Testület” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg lép.

2. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének
részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes
szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
12. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testületnek” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervnek”
szöveg, az „a Nemzeti Akkreditáló Testülethez” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervhez” szöveg,
b)
16. §-ában a „nemzeti akkreditáló testülettel” szövegrész helyébe az „akkreditáló szervvel” szöveg,
c)
17. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a Nemzeti Akkreditáló Testület” szövegrész helyébe az „az akkreditáló
szerv” szöveg,
d)
19. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testületet” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervet”
szöveg,
e)
19. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testülettől” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervtől”
szöveg, az „éves felügyeleti vizsgálati” szövegrész helyébe a „felügyeleti vizsgálati”, az „akkreditáló bizottság”
szövegrész helyébe az „akkreditáló szerv” szöveg
lép.

3. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek
nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló
308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
1. § (5) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testületnek (a továbbiakban: NAT)” szövegrész helyébe az „az
akkreditáló szervnek” szöveg,
b)
1. § (6) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés d) pontjában és 5. § (1) és (3) bekezdésében az „a NAT” szövegrész
helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg
lép.
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4. A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.)
Korm. rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: Testület)” szövegrész helyébe az „az
akkreditáló szerv” szöveg,
b)
6. § (1) bekezdésében az „A Testület” szövegrész helyébe az „Az akkreditáló szerv” szöveg,
c)
6. § (2)–(3) bekezdésében az „a Testület” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg
lép.

5. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a)
7. § (3) bekezdésében az „iratkezelési szoftver” szövegrész helyébe az „iratkezelési szoftvert” szöveg, az
„a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT)” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg,
b)
9. § (2) bekezdésében az „a NAT akkreditálási okiratában” szövegrész helyébe az „az akkreditálási okiratban”
szöveg, az „a NAT-ot” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervet” szöveg,
c)
14. § (7) bekezdésében az „a NAT” szövegrészek helyébe az „az akkreditáló szerv” szöveg, az „éves felügyeleti
vizsgálat” szövegrész helyébe a „felügyeleti vizsgálat” szöveg,
d)
14. § (8) bekezdésében az „A NAT” szövegrész helyébe az „Az akkreditáló szerv” szöveg,
e)
16. § (1) bekezdés a) pontjában és 17. § (1) bekezdés a) pontjában az „a NAT” szövegrész helyébe az
„az akkreditáló szerv” szöveg,
f)
19. § (1) bekezdésében az „a NAT-ot” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervet” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdésében az „a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről,
valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján” szövegrész.

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 19. pontjában az „a Nemzeti Akkreditáló Testület” szövegrész helyébe az
„az akkreditáló szerv”, az „akkreditációs okirat” szövegrész helyébe az „akkreditálási okirat” szöveg lép.

7. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek
akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról
és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet
a)
1. §-ában az „a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló
2005. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: NAT tv.)” szövegrész helyébe az „a nemzeti akkreditálásról szóló
2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.)” szöveg,
b)
a 2. §-ban, a 6. § (4) bekezdésében a „NAT tv.” szövegrész helyébe a „Natv.” szöveg,
c)
3. § 1. pontjában az „a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: Testület)” szövegrész helyébe az
„az akkreditáló szerv” szöveg,
d)
4. §-ában a „NAT tv. 18. § (2a)” szövegrész helyébe a „Natv. 5. § (3)” szöveg,
e)
a 6. § (1) bekezdésében a „NAT tv.” szövegrészek helyébe a „Natv.” szöveg,
f)
6. § (1) bekezdésében, továbbá 9. § (3) és (4) bekezdésében az „A Testület” szövegrész helyébe az
„Az akkreditáló szerv” szöveg,
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g)

h)
i)
j)
k)
lép.

6. § (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 9. § (3) bekezdés a) és
c) pontjában, 9. § (4) bekezdés b) pontjában és 9. § (6) bekezdésében az „a Testület” szövegrész helyébe az
„az akkreditáló szerv” szöveg,
6. § (6) bekezdésében a „NAT tv. 23. § a)–b)” szövegrész helyébe a „Natv. 10. § a)–b)” szöveg,
7. § (5) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az „a Testületnek” szövegrész helyébe az „az akkreditáló
szervnek” szöveg,
7. § (5) bekezdésben, 9. § (3) bekezdés c) pontjában, 9. § (4) bekezdés b) pontjában, 10. § (3) bekezdésében és
11. §-ában az „a Testületet” szövegrész helyébe az „az akkreditáló szervet” szöveg, és
8. § (1) bekezdésében a „NAT tv. 24. § (1a) bekezdése” szövegrész helyébe a „Natv. 11. § (1) bekezdése” szöveg

8. Az akkreditálásban érdekelt miniszterek kijelöléséről szóló 223/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
hatályon kívül helyezése
9. §		
Hatályát veszti az akkreditálásban érdekelt miniszterek kijelöléséről szóló 223/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet.

9. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,
és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő
módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. Szerződő felek: a Szerv feladatkörét érintő építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződések alanyai.”
2. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Szerv tagja az az igazságügyi szakértő és az az építési műszaki ellenőr, aki a Tszszt. 3. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott szervezetek bevonásával kialakított véleményező bizottság (a továbbiakban: bizottság)
által meghirdetett pályázati kiírásnak megfelelt, és akit – a bizottság véleményének meghallgatása mellett –
az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével kinevezett.”
(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Szerv vezetője, vezetőhelyettese, tagja az a személy lehet, aki vagy építési műszaki ellenőri jogosultsággal
rendelkezik, vagy az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági
állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő alábbi
területeinek valamelyikén került bejegyzésre:
a) tűzvédelmi-, vagy ipari baleset-megelőzési terület,
b) közlekedési és közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület,
c) környezetvédelem és természetvédelem területei,
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d) vízügyi terület,
e) lakásügyi terület,
f ) építésügyi terület.”
3. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Szerv eljárása az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződésben meghatározott helyszín szerint
illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál az 1. mellékletnek
megfelelően a Tszszt. 1. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kezdeményezhető. Amennyiben a vitatott
szerződésben rögzített tevékenység teljesítésre vonatkozó helyszíne több területi kereskedelmi és iparkamara
illetékességi területére terjed ki, akkor az eljárást kezdeményező fél székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi
és iparkamaránál, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál kezdeményezhető az eljárás.”
(2) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szakértői tevékenységre létrejövő megbízási szerződés – mely alapján a tagok a Szerv nevében eljárhatnak –
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a tagok között jön létre. A megbízási szerződésnek tartalmaznia
kell a szakértői tanács tagjainak, elnökének megnevezését, a szakértői vélemény megküldésének határidejét,
a szakvéleményben megválaszolandó kérdéseket és a szakértői díj összegét.”
(3) Az R. 6. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A tag a vezető általi kijelölést a megbízási szerződés aláírásával és a vezető részére történő visszaküldésével
fogadja el. A tag akadályoztatása esetén az akadályoztatás tényéről öt napon belül értesíti a Szerv vezetőjét, aki
ebben az esetben haladéktalanul gondoskodik más tag kijelöléséről.
(7) A benyújtott iratok – és helyszíni szemle tartása esetén a szemle jegyzőkönyve – alapján a szakértői tanács
szakértői véleményt állít ki, amelyet a szakértői tanács zárt ülésen, szótöbbséggel alakít ki. A szakértői tanács elnöke
gondoskodik
a) a szakvélemény,
b) a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetősége kapcsán kért vizsgálat esetén a szakértői
vélemény és kivonatának
határidőben történő felterjesztéséről a vezető részére.”

4. §

(1) Az R. 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A szakértői tanács a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot – a kivitelezési szerződés
vizsgálata esetén – nem köteles a kivitelezés helyszínén elvégezni, ha az eljárásban a felek írásban egybehangzóan
nyilatkoznak arról, hogy
a) a kérelemmel érintett teljesítés elbontásra került, vagy
b) a teljesítés szerződésszerűen megtörtént.”
(2) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Szerv szakvéleményének kialakítása érdekében a helyszíni műszeres vizsgálat vagy a laboratóriumi műszeres
vizsgálat szükségességét az eljáró szakértői tanács elnökének javaslata alapján a vezető állapítja meg, aki írásban
rendeli el a szükséges helyszíni műszeres vizsgálat vagy a laboratóriumi műszeres vizsgálat részleteit. A felmerülő
költségeket a minőségi kifogással élő fél előlegezi meg. A költségek viseléséről bíróság dönt.”

5. §		
Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakértői díj a kérelmező által megjelölt vitatott bruttó érték 1%-a, de legkevesebb bruttó 60 000 forint és
nem haladhatja meg a bruttó 450 000 forintot. A szakértői díj a Szervet illeti, mely a szakértői tanács tagjai között
a következők szerint oszlik meg: elnök 40%, tagok 30-30%. A Tszszt. 2. § (4) bekezdése által meghatározott eljárás
esetében a szakértői díj az eljáró szakértői tanács tagját illeti.”
6. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. §		
Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

27069

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

9. §		
E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 15. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye iránti kérelem
1. Kérelmező adatai
a)
Kérelmező neve (cégneve):
b)
Kérelmező címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmező elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
2. Kérelmezővel szerződő fél adatai:
a)
Kérelmezővel szerződő fél neve (cégneve):
b)
Kérelmezővel szerződő fél címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmezővel szerződő fél elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
3. Vitatott teljesítéssel érintett helyszín adatai (amennyiben építési, kivitelezési tevékenységet szükséges vizsgálni):
a)
Teljesítés helyszíne:
b)
Helyszín birtokosának neve:
c)
Helyszín birtokosának elérhetősége:
4. Biztosítékot (pl. garanciát, kezességet) nyújtó személy adatai:
a)
Neve:
b)
Székhelye:
c)
Referencia száma:
d)
Mellékkötelezettség biztosításának érvényességi ideje: -tól -ig
e)
Mellékkötelezettséget biztosító szerződés száma:
5. Vitatott teljesítés részletes leírása
6. Kért dokumentum (x-szel jelölendő)
o szakértői vélemény
o szakértői vélemény kivonata
7. Kapcsolattartás módja: (x-szel jelölendő)
o elektronikus úton
o postai úton
8. Csatolandó melléklet:
a)
Szerződés másolata ..... oldal
b)
Egyéb a szakértői döntést elősegítő dokumentum
............................................. ..... oldal
............................................. ..... oldal
............................................. ..... oldal
............................................. ..... oldal
c)
Szerződést biztosító mellékkötelezettség másolata ..... oldal
d)
Szerződést biztosító mellékkötelezettséget keletkeztető jogviszony időbeli hatályának meghosszabbításáról
szóló dokumentum másolata
e)
Szakértői díj megfizetésére vonatkozó igazolás
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap
		
		

...........................................
kérelmező aláírása”
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2. melléklet a 426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye

1.

2.

3.

I. 		
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
II. 		

Megbízó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Megbízás kelte:
Szakértői vélemény tárgya:
Szakértői vélemény célja:
o teljesítésigazolás kiadása
o szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetősége.
Szakértői Tanács adatai
Szakértői Tanács elnökének
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
Szakértői Tanács tagjának
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
Szakértői Tanács tagjának
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
Előzmények, helyzetismertetés
Kérelmező adatai
a)
Kérelmező neve (cégneve):
b)
Kérelmező címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmező elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
Kérelmezővel szerződő fél adatai:
a)
Kérelmezővel szerződő fél neve (cégneve):
b)
Kérelmezővel szerződő fél címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmezővel szerződő fél elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
Vitatott szerződés adatai:
a)
Szerződés tárgya:
b)
Szerződés száma:
c)
Szerződés kelte:
Vitatott teljesítéssel érintett helyszín adata (amennyiben releváns):
a)
Teljesítés helyszíne:
b)
Helyszín birtokosának neve:
c)
Helyszín birtokosának elérhetősége:
Mellékkötelezettséget nyújtó adatai:
a)
Neve:
b)
Székhelye:
c)
Referencia száma:
d)
Mellékkötelezettség biztosításának érvényességi ideje: -tól -ig
e)
Mellékkötelezettséget biztosító szerződés száma:
Vitatott teljesítés részletes leírása
Vizsgált dokumentumok megnevezése
Helyszíni szemle és vizsgálatok
1. Helyszíni szemle megtartására sor került-e
o igen
o nem
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2. Amennyiben helyszíni szemle megtartására sor került:
a)
Helyszíni szemle időpontja:
b)
Helyszíni szemle helye:
c)
Helyszíni szemlén jelenlévők:
d)
Helyszíni szemle célja:
e)
Esetleges eltakart munkarész kibontásának leírása, költsége:
f)
Esetleges rendőri intézkedés szükségességének leírása:
g)
Megállapítások:
3. Helyszíni műszeres vizsgálatra sor került-e
o igen
o nem
4/A. Amennyiben helyszíni műszeres vizsgálatra sor került:
a)
Műszeres vizsgálat időpontja:
b)
Műszeres vizsgálat helye:
c)
Műszeres vizsgálat célja:
d)
Eredmények, megállapítások:
4/B. Amennyiben laboratóriumi műszeres vizsgálatra sor került:
a)
Laboratóriumi műszeres vizsgálat időpontja:
b)
Laboratóriumi műszeres vizsgálat helye:
c)
Laboratóriumi műszeres vizsgálat célja:
d)
Eredmények, megállapítások:
5. Eljárás során felmerült költségek
a)
Szakértői díj mértéke:
b)
Szakértői tevékenység során felmerült költségek (utazási költség, iratmásolás stb.):
c)
Vizsgálat során felmerült költségek (laboratóriumi, helyszíni szemle esetén bontási költség):
6. Egyéb (ha releváns):
III/A. 		 Elemzés, értékelés
a)
Szerződésből megállapítható, kivitelezőt, vagy alvállalkozót terhelő munkák:
b)
Teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített munkák:
c)
Munkák elvégzéséhez felhasznált anyagok:
d)
Szerződésben rögzített állapothoz mért teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített munkák minőségi,
mennyiségi mutatói:
e)
Elvégzett munkák értéke:
f)
El nem végzett munkák és azok értéke:
III/B. 		 Szakmai ténymegállapítás
IV. 		 Vélemény
V. 		 Mellékletek:
a)
Szerződés másolata
b)
Helyszíni szemle jegyzőkönyve
Jelen szakértői vélemény ......... példányban készült.
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap
Szakértői tanács tag
neve
aláírása

Szakértői tanács elnök
neve
aláírása

Szakértői tanács tag
neve
aláírása

Ellenjegyzi:
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap
		
		
		
P. H.”

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezető
neve
aláírása
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3. melléklet a 426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleményének kivonata
Megbízó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Megbízás kelte:
Szakértői vélemény tárgya:
Szakértői vélemény célja:
o teljesítésigazolás kiadása
o szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetősége.
Szakértői Tanács adatai
1. Szakértői Tanács elnökének
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
2. Szakértői Tanács tagjának
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
3. Szakértői Tanács tagjának
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
I. 		 Előzmények, helyzetismertetés
1. Kérelmező adatai
a)
Kérelmező neve (cégneve):
b)
Kérelmező címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmező elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
2. Kérelmezővel szerződő fél adatai:
a)
Kérelmezővel szerződő fél neve (cégneve):
b)
Kérelmezővel szerződő fél címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmezővel szerződő fél elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
3. Vitatott szerződés adatai:
a)
Szerződés tárgya:
b)
Szerződés száma:
c)
Szerződés kelte:
4. Mellékkötelezettséget nyújtó adatai:
a)
Neve:
b)
Székhelye:
c)
Referencia száma:
d)
Mellékkötelezettség biztosításának érvényességi ideje: -tól -ig
e)
Mellékkötelezettséget biztosító szerződés száma:
II/A. 		 Elemzés, értékelés
a)
Szerződésből megállapítható, kivitelezőt, vagy alvállalkozót terhelő munkák:
b)
Teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és kivitelezési munkák:
c)
Kivitelezési munkák elvégzéséhez felhasznált anyagok:
d)
Szerződésben rögzített állapothoz mért teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és
kivitelezési munkák minőségi, mennyiségi mutatói:
e)
Elvégzett tervezési és kivitelezési munkák értéke:
f)
El nem végzett tervezési és kivitelezési munkák és azok értéke:
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g)

A szakértői tanács véleménye szerint a rendelkezésre álló dokumentumok és a helyszíni szemle
szemrevételezése alapján a mellékkötelezettség érvényesítése
o indokolt,
o részben indokolt,
o nem indokolt.
II/B. 		 Szakmai ténymegállapítás
III. 		 Vélemény
IV. 		 Melléklet: a szerződés másolata
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap
Szakértői tanács tag
neve
aláírása

Szakértői tanács elnök
neve
aláírása

Szakértői tanács tag
neve
aláírása

Ellenjegyzi:
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap
		
		
		
P. H.”

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezető
neve
aláírása

A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában,
a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének
9. pontjában,
a 7–8. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének
6. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének
15. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

(1) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem terjed ki a rendelet hatálya:)
„a) a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényekre,”
(2) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Nem terjed ki a rendelet hatálya:)
„g) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre.”
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2. §		
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §-a a következő v)–y) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„v) alkalmi rendezvény: előre meghatározott alkalomból és időben tartott, legfeljebb 8 napon át tartó esemény,
amely olyan helyszínen kerül megrendezésre, amely alaprendeltetése szerint nem az adott jellegű rendezvény
tartására szolgál;
w) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek
a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott részét;
x) kritikus pont: a zajforrás hatásterületének az a megítélési pontja, ahol a vizsgált zajforrás kibocsátásától eredő
megítélési szint a legnagyobb;
y) nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya: olyan motor- vagy autóversenyek céljára épített pálya és az ehhez
tartozó létesítmények, amelyeken a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség vagy az Európai Motorkerékpáros Unió
által kiadott licenc alapján gyorsasági motorkerékpár-verseny vagy a Nemzetközi Automobil Szövetség által kiadott
licenc alapján gyorsasági autóverseny rendezhető.”
3. §		
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Azoknál a környezeti zajforrásoknál, amelyeknél a környezeti zajforrás üzemeltetője a környezeti zajés rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján felmentést kaphatnak
a környezetvédelmi hatóság által határozatban megállapított zajkibocsátási határérték betartása alól,
hatásterületnek a felmentéssel nem érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték alapján megállapított
hatásterületet kell tekinteni.”
4. §		
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása
iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság – a környezeti zajforráson belül elhelyezett
egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel történő megállapításának szükségessége mérlegelésével
megállapított határidő tűzése mellett – felhívja annak teljesítésére.”
5. §

(1) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 11. § a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője
a) a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határértéktúllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül,
b) a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes
rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet] 2/A. § (3) bekezdése szerinti felmentés
alkalmazásának szándékát a felmentéssel érintett rendezvény első napja előtt legalább 15 nappal
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
(5a) A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben szükséges,
a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási
határértéket állapít meg.”
(2) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet „Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok” alcíme a következő
11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A 11. § (5) bekezdés b) pontja szerint bejelentett felmentés időtartama alatt a környezetvédelmi hatóság
a környezeti zajforrás zajkibocsátásának megfelelőségét a 6. § (4) bekezdése szerint megállapított hatásterületen
a felmentés időtartamára vonatkozó zajterhelési határértékek alapján ítéli meg.”

6. §

(1) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti kötelezésben az egyes intézkedések megvalósításának határidejét a környezetvédelmi
hatóság az intézkedés hatósági engedélyezéséhez, adminisztratív előkészítéséhez és műszaki végrehajtásához
szükséges idő figyelembevételével állapítja meg.”
(2) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 17. § a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:
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„(4) Az üzemi és szabadidős zajforrásokra az (1) bekezdés szerinti kötelezés alapján benyújtott intézkedési tervet
a környezetvédelmi hatóság – a (4a) bekezdésben foglaltakra tekintettel – abban az esetben hagyja jóvá, ha
az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre való
csökkentését.
(4a) A közüzemi létesítményekre vonatkozó intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság abban az esetben is
jóváhagyja, ha az nem biztosítja a zajkibocsátási határérték betartását, de
a) a zajkibocsátás csökkentésére alkalmas intézkedéseket tartalmaz és
b) az üzemeltető bemutatja, hogy a zajkibocsátás további csökkentése a létesítmény által a lakosság számára
nyújtott szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi romlásával járna együtt.”
(3) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti intézkedési terv tartalmazza:
a) a zajkibocsátás csökkentésére tervezett intézkedéseket,
b) a tervezett intézkedések várható eredményét,
c) az intézkedések műszaki és adminisztratív megvalósításához, valamint a hatósági engedélyek beszerzéséhez
szükséges időtartamot és annak indoklását, valamint
d) a zajkibocsátási határértékre nem csökkenthető zajkibocsátású közüzemi létesítmények esetén annak részlétes
indoklását, hogy a zajkibocsátás további csökkentése miért nem valósítható meg.”
7. §		
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A környezetvédelmi hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti
környezetvédelmi bírságot
a) az üzemi vagy szabadidős zajforrás által okozott
aa) zajkibocsátási határérték túllépése esetén a védendő terület jellegétől függően a 3. számú melléklet 1.1 alpontja
vagy 1.2 alpontja,
ab) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. § (3) bekezdése szerinti felmentés idejére vonatkozó
zajterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 1.4 alpontja,
b) az üzemi vagy szabadidős zajforrás által a védendő helyiségekben okozott zajterhelési határértékek túllépése
esetén a 3. számú melléklet 1.3. alpontja,
c) az építési zajforrás által okozott zajterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 2. pontja,
d) a környezeti rezgésforrás által okozott rezgésterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 3. pontja,
e) a jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a 3. számú melléklet
4. pontja
alapján állapítja meg (a továbbiakban: zaj- és rezgésbírság).”
8. §		
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A 26. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti zajbírság megállapításához a (3) bekezdésben foglalt kivétellel
a környezetvédelmi hatóságnak eseti zajmérést kell végeznie.
(2) A 26. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti zajbírság ismételt kiszabásához nem szükséges mérést végezni, ha
a) a zajforrás működésében vagy zajkibocsátásában az előző vizsgálat óta nem történt változás, és
b) a zajforrás hatásterületén nem történt olyan változás, ami az ismételt vizsgálatot indokolná.
(3) A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5/A. §-a szerinti éves adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltetők által
üzemeltetett zajforrások esetén
a) az eseti méréssel vizsgált zajforrások vonatkozásában a 26. § (1) bekezdés ab) pontja és a 3. számú melléklet
4.1. pontjának c) és d) alpontja,
b) folyamatos zajméréssel vizsgált zajforrások vonatkozásában a 26. § (1) bekezdése aa) és ab) pontja, valamint
a 3. melléklet 4.1. pontjának c) és d) alpontja
szerinti jogsértések vonatkozásában a zajbírságot a környezetvédelmi hatóság az üzemeltető éves
adatszolgáltatása, valamint a rendelkezésére álló egyéb bizonyítékok alapján állapítja meg.”
9. §		
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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10. §		
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a)
4. § (3) bekezdésében az „A a környezetvédelmi” szövegrész helyébe az „A környezetvédelmi” szöveg,
b)
16. § (3) bekezdésében az „a a környezetvédelmi” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi” szöveg
lép.
11. §		
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló
427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépésekor már működő nemzetközi licenccel
rendelkező versenypálya üzemeltetője az R1. hatálybalépésétől számított 1 évig új zajkibocsátási határérték
megállapítását kérheti a környezetvédelmi hatóságtól.

2. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Azon közlekedési létesítmények vonatkozásában, amelyek több, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt
település területén áthaladnak, az érintett kötelezett önkormányzatok egyeztetik egymással a közlekedési
létesítmény közigazgatási terület határára vonatkozó forgalmi adatait.”

3. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az üzemi vagy szabadidős zajforrás által okozott határérték túllépés miatti zajbírság
1.1. Üzemi vagy szabadidős zajforrás által lakóterületen, vegyes területen, különleges területek közül az oktatási
létesítmények területén vagy gazdasági területen a védendő homlokzatok előtt okozott zajkibocsátási határértéktúllépés esetén a zajbírságot az – 1.4. pontban foglalt kivétellel – alábbi összefüggéssel kell kiszámítani:

(1.1. összefüggés)
,ahol:
– B: az üzemi vagy szabadidős zajforrás Ft-ban kifejezett zajbírsága,
– TÜK: a zajkibocsátási határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,
– N: a zajkibocsátási határérték túllépésével érintett védendő homlokzat mögött elhelyezkedő zajtól védendő
helyiségek száma,
; ha N < 15 db, egyébként CA=1 

(1.2. összefüggés)

; ha TÜK < 6 dB, egyébként CB=1 

(1.3. összefüggés)

1.2. Üzemi vagy szabadidős zajforrás által temetőben, üdülőterületen, zöldterületen, különleges területek közül
az egészségügyi területeken okozott zajkibocsátási határérték-túllépés esetén a zajbírságot – 1.4. pontban foglalt
kivétellel – az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:


(1.4. összefüggés)
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,ahol
– B: az üzemi vagy szabadidős zajforrás Ft-ban kifejezett zajbírsága,
– TÜK: a zajkibocsátási határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,
– CB: az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező.
1.3. Üzemi vagy szabadidős zajforrás által a védendő helyiségekben okozott határérték-túllépés esetén a zajbírság
összegét az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

(1.5. összefüggés)
,ahol:
– B: az üzemi vagy szabadidős zajforrás Ft-ban kifejezett zajbírsága,
– TÜK: a zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,
– N: a zajterhelési határérték túllépésével érintett védendő helyiségek száma,
– CA: az 1.2. összefüggés szerinti módosító tényező,
– CB: az 1.3 összefüggés szerinti módosító tényező.
1.4. A 28. § (3) bekezdésében felsorolt jogsértések vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság a zajbírságot egész
évre egy összegben szabja ki. A zajbírság megállapításának módját az 1.4.1.–1.4.3. alpont tartalmazza.
1.4.1. A környezetvédelmi hatóság valamennyi határérték túllépéssel érintett napra külön meghatározza
a határérték túllépés miatti zajbírság összeget.
1.4.1.1. Az eseti méréssel vizsgált zajforrásoknál a zajkibocsátási határérték alóli felmentés idejére vonatkozó
zajterhelési határérték túllépése miatt fizetendő zajbírságot a védendő terület jellegétől függően az 1.1. vagy
az 1.2. pont alapján kell megállapítani az alábbi eltérések figyelembe vételével:
a) „TÜK” alatt a zajkibocsátási határérték alóli felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határérték 1.4.1.3. alpont
szerint megállapított legnagyobb túllépésének dB-ben meghatározott mértékszámát,
b) „N” alatt a zajkibocsátási határérték alóli felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határérték túllépésével érintett
védendő homlokzat mögött elhelyezkedő zajtól védendő helyiségek számát (db)
kell érteni.
1.4.1.2 A folyamatos méréssel vizsgált zajforrások napi zajbírságát az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:


(1.6 összefüggés)

,ahol
– B: az üzemi vagy szabadidős zajforrás napi zajbírsága (Ft/nap),
– TÜK: a megállapított zajkibocsátási határérték, vagy a zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett napokon
a felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határérték 1.4.1.3. alpont szerint megállapított legnagyobb túllépésének
mértékszáma az adott napon dB-ben,
– CB: az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező.
1.4.1.3 A zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett napokon a felmentés idejére vonatkozó zajterhelési
határérték legnagyobb túllépésének mértékszámát az alábbiak szerint kell megállapítani:
A

B
TÜK értéke (dB)
a vizsgált év első tíz olyan
napjára, amelyen a kritikus

1.

zajtól védendő terület

ponton mért megítélési
szint (LAM) meghaladta a
70 dB – az üdülőterületek
vonatkozásában a 60 dB
– értéket

2

Üdülőterület

LAM - 60

C

D
TÜK értéke (dB)

TÜK értéke (dB)

a vizsgált évben időbeli

a vizsgált évben időbeli sorrendben

sorrendben a 31.-től a 40.-ig

a 11.-től 30.-ig terjedő olyan napra,

terjedő olyan nap napra,

amelyen a kritikus ponton mért

amelyen a kritikus ponton mért

megítélési szint (LAM) meghaladta

megítélési szint (LAM) meghaladta

a 65 dB – az üdülőterületek

a 60 dB – az üdülőterületek

vonatkozásában az 55 dB – értéket

vonatkozásában az 55 dB
– értéket

LAM - 55

LAM – 55
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3

4

5

Lakóterület (kisvárosias,
kert városias, falusias,
telepszerű beépítésű),
különleges területek
közül az oktatási
létesítmények területe,
temetők, zöldterületek

LAM -70

LAM - 65

LAM – 60

Lakóterület
(nagyvárosias
beépítésű), vegyes
terület

LAM -70

LAM - 65

-

Gazdasági terület

LAM -70

-

-

1.4.2. Valamennyi olyan napra, amelyen az üzemeltető a 4.1. pont c) vagy d) pontja szerinti jogsértést követi el,
a környezetvédelmi hatóság külön meghatározza a 4.1 pont c) vagy d) pontja szerinti bírság összegét.
1.4.3. Az éves zajbírság megállapításához a környezetvédelmi hatóság a tárgyévre vonatkozóan összeadja
az 1.4.1. pont és az 1.4.2. pont szerint meghatározott bírságok összegét.”
2. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírság
4.1. A környezeti zajforrás üzemeltetője:
a) a jogszabályban, vagy a hatósági határozatban foglalt kötelezettség – ide nem értve a b)–d) pont szerinti
kötelezettséget és a zajterhelési vagy a zajkibocsátási határérték betartására vonatkozó kötelezettséget –
teljesítésnek elmulasztása esetén 100 000 Ft összegű,
b) a zaj vagy rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség vagy az adatszolgáltatással
összefüggő hiánypótlás teljesítésének elmulasztása esetén: 50 000 Ft összegű,
c) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM rendelet 2/A. § (2) bekezdés c) pontja, (6) bekezdés c) pontja vagy (7) bekezdése
szerinti tilalom megszegése esetén 100 000 Ft/nap összegű,
d) a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. § (1a) vagy (1d) bekezdése szerinti mérési kötelezettség teljesítésének
elmulasztása esetén: 100 000 Ft/nap összegű
bírság megfizetésére köteles.”

A Kormány 428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] VII/A. Fejezete a következő 44/C. alcímmel egészül ki:

„44/C. A közbeszerzések ellenőrzésével összefüggő, az operatív programok zárása során alkalmazandó
eltérő szabályok
114/J. § (1) A 39/B–45. §-t ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A 40/A. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárást
abban az esetben is megindíthatja, ha a központi koordinációs szerv a közbeszerzési dokumentumokat nem
ellenőrizte, vagy ha erről a 40. § (3) bekezdése szerinti minőségellenőrzési tanúsítványt nem állított ki.
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(3) A 42. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárást – több
szakaszból álló eljárás esetén az adott eljárási szakaszt – lezáró döntését akkor is meghozhatja, ha a központi
koordinációs szerv az eljárás lefolytatását nem ellenőrizte, vagy ha erről közbeszerzési szabályossági tanúsítványt
nem állított ki.
(4) A 43. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére támogatás a központi
koordinációs szerv támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványának, valamint támogató tartalmú
szabályossági tanúsítványának megléte nélkül is folyósítható.
(5) A 44. § (1) bekezdésétől eltérően a szerződés módosításával kapcsolatban a támogatást igénylő, illetve
a kedvezményezett nem köteles a központi koordinációs szerv írásbeli véleményét a módosítást megelőzően kérni.
(6) A 44. § (7) bekezdésétől eltérően a kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási
összeg a központi koordinációs szerv adott szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú véleménye vagy
további észrevétele nélkül is folyósítható.
(7) A (2), (3) és (5) bekezdés szerinti esetben a központi koordinációs szerv az ellenőrzést a 45. § megfelelő
alkalmazásával is lefolytathatja. A központi koordinációs szerv egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági
eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. Ha a központi koordinációs szerv az ellenőrzés
eredményéről nem támogató tartalmú dokumentumot állít ki, a támogatást vissza kell vonni.
114/K. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
szabályokat a 114/J. §-ban előírt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.”
2. §		
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 122. §-a a következő (19) és (20) bekezdéssel egészül ki:
„(19) E rendeletnek a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 428/2015. (XII. 23.) Korm.
rendelet] megállapított 44/C. alcímét a 428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépéséig minőségellenőrzési
tanúsítvány, szabályossági tanúsítvány, szerződésmódosításra vonatkozó vélemény vagy további észrevétel,
vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés központi koordinációs szerv általi megküldésével még le nem zárt
ellenőrzésekre kell alkalmazni.
(20) A 428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 44/C. alcímet a központi koordinációs szervnél a 428/2015.
(XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépése és 2015. december 31-e között kezdeményezett ellenőrzésekre is alkalmazni
kell, ha a 428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően ugyanazon közbeszerzési eljárás vagy
szerződésmódosítás tekintetében nem kezdeményezték a központi koordinációs szerv ellenőrzését.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) és h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 8. §-a
a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az ügyfélnek az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedés tekintetében képzési kötelezettsége keletkezett,
mely a részére történő kifizetés feltétele is, azonban e képzés a támogatás tekintetében irányadó jogszabály szerinti
határidőben megszervezésre nem került, – ideértve azt is, ha az ügyfél írásbeli értesítést nem kapott e képzés
teljesíthetőségéről – az egyéb feltételek teljesülése esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, azonban e képzési
kötelezettségét pótolni köteles. A pótlásra vonatkozóan az ügyfél írásbeli értesítést kap. A képzési kötelezettségének
az értesítésben megjelölt határidőben, de legkésőbb annak kézhezvételétől számított 6 hónapon belül köteles
eleget tenni. A pótlólagos képzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt az ügyféllel szemben a támogatás
tekintetében irányadó jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény csak e határidő elmulasztása esetén
alkalmazható, vagy jogosulatlan igénybevétel jogcímén az ott írt mértékű visszafizetési kötelezettség terheli.
(5) Amennyiben az ügyfélnek az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében képzési kötelezettsége
keletkezett, amelynek elmulasztása jogkövetkezményt von maga után, és az ügyfél a képzési kötelezettségét
azért nem tudta teljesíteni, mert a képzés a támogatás tekintetében irányadó jogszabály szerinti határidőben
megszervezésre nem került, – ideértve azt is, ha az ügyfél írásbeli értesítést nem kapott e képzés teljesíthetőségéről –
az ügyfél e képzési kötelezettségét pótolni köteles. A pótlásra vonatkozóan az ügyfél írásbeli értesítést kap. A képzési
kötelezettségnek az értesítésben megjelölt határidőben, de legkésőbb annak kézhezvételétől számított 6 hónapon
belül köteles eleget tenni. A pótolandó, illetve teljesítendő képzési kötelezettség fennállása esetén a kötelezettség
teljesítésének elmulasztása miatt az ügyféllel szemben a képzési kötelezettség elmulasztására vonatkozó
jogkövetkezmény csak e határidők elmulasztása esetén alkalmazandó.”
(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet „ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” alcíme a következő 36/P. §-sal egészül ki:
„36/P. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 56/2015. (XII. 23.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet] megállapított 8. § (4) és (5) bekezdést az 56/2015.
(XII. 23.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és ügyekben is alkalmazni kell.”
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2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring
adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet
módosítása
2. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet]
3. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (10a) és (10b) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) Ha az adatszolgáltatás elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett meghatalmazottja
jár el, akkor a meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (9) bekezdés szerinti igazolását követően –
saját ügyfélkapuját használja az adatszolgáltatás teljesítésére. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését
megelőzően a meghatalmazottnak az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként
ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie, valamint az eljárására vonatkozó meghatalmazást − papír alapon –
személyesen, postai úton, vagy elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell benyújtania az MVH-hoz.
(9) A meghatalmazást az MVH által rendszeresített, papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani,
amely tartalmazza:
a) a meghatalmazás típusát,
b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,
c) a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat,
d) azon jogcímeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá
e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
(10) Mind a papír alapú, mind pedig a meghatalmazott által ügyfélkapun előzetesen beadott meghatalmazást
– a (10a) bekezdésben foglaltak kivételével – az adatszolgáltatás elvégzését megelőzően legalább öt nappal,
postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH-hoz. A (10a) bekezdésben foglaltak kivételével, papír
alapú benyújtás hiányában a meghatalmazott által ügyfélkapun beadott meghatalmazáshoz joghatás nem
fűződik. A meghatalmazást az MVH a papír alapú meghatalmazás beérkezését követő három napon belül,
a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően nyilvántartásba veszi. A (10a) bekezdésben foglaltak kivételével
az adatszolgáltatás a meghatalmazott által csak a postai úton vagy személyesen is benyújtott meghatalmazás
nyilvántartásba vételét követően végezhető el.
(10a) Ha a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott
által az ügyfélkapun benyújtott meghatalmazást az ügyfél elektronikusan jóváhagyhatja. A meghatalmazó
által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást papír alapon nem kell eljuttatni az MVH részére, az az MVH-val
szemben a jóváhagyás MVH-hoz történő elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik. Amennyiben
a meghatalmazó által az elektronikus jóváhagyás nem történik meg, a meghatalmazást postai úton vagy
személyesen kell benyújtani az MVH részére.
(10b) Az ügyfél által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a meghatalmazás MVH-hoz történő
elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben.”
(2) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja
az elektronikus benyújtást követően az ügyfélkapus tárhelyről letöltött, majd az MVH elektronikus kérelemkitöltő
felületén keresztül KR dokumentumként megjelenített adatszolgáltatás két példányban történő kinyomtatása,
a kinyomtatott KR dokumentumok utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi
oldal mindkét fél általi szignálása. Ezen kívül az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti,
hogy a meghatalmazott által elektronikusan benyújtott adatszolgáltatás adattartalmát ismeri, és azzal egyetért.
A kinyomtatott KR dokumentum vagy az összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát
az ügyfél köteles megőrizni, és azt az MVH felhívására kötelesek bemutatni.
(11a) Több meghatalmazott esetén az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, azonban
az adatszolgáltatás benyújtására szolgáló elektronikus kérelemkitöltő felületre egyidejűleg csak egy
meghatalmazott léphet be.”
(3) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) A meghatalmazás megszüntetését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az ügyfél önállóan vagy
a meghatalmazott közreműködésével postai úton vagy személyesen is bejelentheti az MVH-hoz. Amennyiben
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a megszüntetés bejelentéséről szóló kérelmen az ügyfél aláírása nem szerepel, a meghatalmazott köteles hitelt
érdemlően igazolni, hogy az ügyfél értesült a meghatalmazás megszűnésének tényéről.
(13) A meghatalmazás megszüntetését a meghatalmazott elektronikus úton, saját ügyfélkapuján is benyújthatja.
Ezt követően az ügyfélnek vagy a meghatalmazottnak az ügyfélkapun beadott kérelmet az elektronikus benyújtást
követő öt napon belül, postai úton vagy személyesen is el kell juttatnia az MVH-hoz. A papír alapú nyomtatvány
benyújtása hiányában a meghatalmazás ügyfélkapun beadott megszüntetéséhez joghatás nem fűződik.
Amennyiben a megszüntetés bejelentéséről szóló kérelmen az ügyfél aláírása nem szerepel, a meghatalmazott
köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy az ügyfél értesült a meghatalmazás megszűnésének tényéről.”
(4) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 2016. január 15. előtt bármely személy részére adott technikai közreműködéssel való megbízás alapján
a technikai közreműködő monitoring adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogosultságát az MVH 2016. január 15.
napjával – az évenkénti bejelentési kötelezettség alapján – visszavontnak tekinti a (6) bekezdés szerint.”
3. §		
A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet
a)
2. § 8. pontjában a „technikai közreműködőként” szövegrész helyébe az „az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítése kapcsán technikai segítséget nyújtó személyként” szöveg,
b)
3/A. § (6)–(7) bekezdésében a „2015. február 17.” szövegrész helyébe a „2016. január 15.” szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet
a)
2. § 6. pontja,
b)
3/A. § (1)–(4) és (8) bekezdése, valamint
c)
3/A. § (5)–(7) bekezdése.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása
5. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelet] 2. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„21. gazdálkodási napló: 2015. december 31-ig a 21. számú melléklet szerinti, 2016. január 1-től a termeléshez kötött
közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti
dokumentum, amelyet a földhasználó a gazdasága teljes területére vonatkozóan, a támogatási időszakban végzett
mezőgazdasági tevékenységeiről vezet;”
(2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpont 1. pontja szerinti célprogram tekintetében a gazdálkodási naplót
a (4) bekezdéstől eltérően 2016. január 1. és 2018. december 31. napja között naptári évre, a 2019. évben
a január 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra kell vezetni.
(11) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpont 1. pontja szerinti célprogram tekintetében a NÉBIH részére az elektronikus
adatszolgáltatást a (7) bekezdéstől eltérően a
a) 2015. szeptember 1-től 2016. december 31-ig tartó időszak tekintetében 2017. január 1. és március 1. között,
b) 2017. év tekintetében 2018. január 1. és március 1. között,
c) 2018. év vonatkozásában 2019. január 1. és március 1. között,
d) 2019. január 1. és augusztus 31. közötti időszak tekintetében 2020. január 1. és március 1. napja között
kell teljesíteni, melynek tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.”

6. §		
A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 52. § (4) bekezdésében a „18. § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „18. §
(11) bekezdés szerinti határidőben a 18. § (7) bekezdésében” szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
a)
18. § (1) bekezdésében az „a 21. számú melléklet szerinti” szövegrész,
b)
18. § (5) bekezdése.
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4. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló
30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása
8. §		
A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2012.
(III. 24.) VM rendelet] 13. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 56/2015. (XII. 23.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 5. § (1) bekezdést nem kell
alkalmazni a 2015. július 1. napjától felmerülő kiadások tekintetében.”
9. §		
Hatályát veszti a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet
módosítása
10. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.)
VM rendelet] a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 56/2015. (XII. 23.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet] megállapított 2. § (6b) bekezdést az 56/2015.
(XII. 23.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
11. §		
A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 2. § (6b) bekezdésében a „követően a jóváhagyott tevékenységekben – ide nem értve
valamely tevékenység elmaradását – vagy az ügyfelek” szövegrész helyébe a „követően az ügyfelek” szöveg lép.

6. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program
2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről szóló
50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet módosítása
12. §

(1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye
szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet
[a továbbiakban: 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet] 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A támogatási kérelem elbírálásához kapcsolódó adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettség személyesen
is teljesíthető.”
(2) Az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben a magasabb összegű árajánlatot választja, úgy a választását
köteles megindokolni.”
(3) Az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló
egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet] megállapított 4. § (9) bekezdést és 17. § (2) bekezdést az 56/2015.
(XII. 23.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
(2) A 7. § 2016. január 1. napján lép hatályba.
(3) A 4. § a) és c) pontja 2016. január 16-án lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A földművelésügyi miniszter 91/2015. (XII. 23.) FM rendelete
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés a) pontjában
a 2. alcím tekintetében a 110. § (15) bekezdés a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosítása
1. §		
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. § (4) bekezdés a) pontja
a következő ad)–ae) alponttal egészül ki:
(A zajkibocsátási határértéket megállapító határozatnak tartalmaznia kell:
a rendelkező részben:)
„ad) a zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat;
ae) a zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezett intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, az egyes
intézkedések végrehajtásának határidejét.”
2. §		
A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az üzemeltető a zajkibocsátási határérték megállapítását a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.)
KvVM–EüM együttes rendelet] 1. melléklet 2. pontja alapján kéri, a kérelemhez mellékelni kell:
a) a nemzetközi licenc másolatát és annak hiteles magyar nyelvű fordítását,
b) a 4. § (1c) bekezdése szerinti zajmonitoring rendszer leírását, valamint
c) a zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezett intézkedéseket, azok várható eredményét, és az intézkedések
műszaki és adminisztratív megvalósításához, szükséges időtartamot.”
3. §		
A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén
bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú
melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
(2) Nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 11. §
(5) bekezdés b) pontja szerinti bejelentésnek tartalmazni kell:
a) az üzemeltető és a versenypálya azonosítására szolgáló adatokat,
b) az adott naptári évben – a bejelentést megelőzően – a zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett
napok dátumát és az azokon mért megítélési szinteket a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti kritikus pontra
vonatkoztatva,
c) azoknak a napoknak a dátumát, amelyen az üzemeltető a zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel élni kíván,
d) a felmentéssel érintett napokon megtartásra kerülő rendezvény vagy esemény megnevezését, jellegét, rövid
leírását,
e) a felmentés idején a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti kritikus ponton várható zajkibocsátás mértékét
az alábbi sávok egyikének megadásával:
ea) 45–50 dB,
eb) 51–55 dB,
ec) 56–59 dB,
ed) 61–64 dB,
ee) 66–70 dB.
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(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felmentéssel érintett napok dátumának megadásakor a korábbi felmentésre
irányuló bejelentésekben szereplő napok közül csak azokat kell figyelembe venni, amelyeken a zajforrás
zajkibocsátása ténylegesen túllépte a környezetvédelmi hatóság által a felmentéssel nem érintett napokra
megállapított zajkibocsátási határértéket.”
4. §

(1) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátását e rendelet előírása vagy a környezetvédelmi hatóság
döntése esetén – az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel – eseti méréssel kell meghatározni.”
(2) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. §-a a következő (1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Annak a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáknak az üzemeltetője, aki a zajkibocsátási határérték
megállapítását a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja alapján kéri és a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. § (3) bekezdése szerinti menetességet igénybe veszi, a felmentéssel
érintett napokon eseti zajmérést végez.
(1b) Az (1a) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetben az eseti zajmérés elvégzésére való kötelezésről
a környezetvédelmi hatóság
a) a technológia és egyedi zajforrásainak jellege,
b) a védendő épületektől és területektől való távolság, valamint
c) a zajméréssel már vizsgált zajforrások vonatkozásában a rendelkezésére álló zajmérési eredmények
mérlegelésével dönt.
(1c) A 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklet 2.1. pontjában foglalt zajterhelési határértékek
alkalmazását megelőzően a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák zajkibocsátásának ellenőrzésére
az üzemeltető folyamatos mérésre alkalmas monitoring rendszert épít ki és helyez üzembe.
(1d) Az (1c) bekezdés szerinti monitoring rendszert az üzemeltető köteles minden nap 8:00–22:00 között
folyamatosan üzemeltetni.
(1e) Az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátásának és a zajkibocsátási határérték teljesülésének ellenőrzésére
vonatkozó vizsgálat módszerét a 4. számú melléklet tartalmazza.”

5. §		
A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Annak a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáknak az üzemeltetője, aki a 4. § (1a) és
(1c) bekezdése vagy a 7. § (1) bekezdése alapján zajmérés végzésére kötelezett, a tárgyévet követő év március 31-ig
– a 7. melléklet szerinti tartalommal – adatot szolgáltat a környezetvédelmi hatóságnak (a továbbiakban: éves
adatszolgáltatás).
(2) Ha a környezetvédelmi hatóság a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák zajkibocsátásnak ellenőrzésére
hatósági ellenőrzés keretében zajmérést végez, az éves adatszolgáltatás azon adatait, amelyek a környezetvédelmi
hatóság mérési jegyzőkönyvében szerepelnek vagy az alapján előállíthatók, a mérési jegyzőkönyv alapján kell
meghatározni.”
6. §		
A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § (1) A 4. § (1c) bekezdése szerinti monitoring rendszert az üzemeltetőnek a zajkibocsátási határértékek
megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról szóló 91/2015. (XII. 23.) FM rendelet (a továbbiakban: R1.)
hatálybalépésekor már működő vagy engedélyezés alatt álló versenypályák környezetében 2017. december 31-ig
kell kiépíteni és üzembe helyezni. 2017. december 31. előtt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés
b) pontja szerint bejelentett napokon eseti mérést kell végezni.
(2) A 2. § (3) bekezdésének b) pontját az R1. hatálybalépésekor már működő vagy engedélyezés alatt álló
versenypályák esetében a 2018. január 1-től induló eljárásokban kell alkalmazni.”
7. §

(1) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a 3. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

8. §		
A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
a)
4. § (5) bekezdésében az „Az (1) és (2)” szövegrész helyébe az „A (2)” szöveg,
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b)

5. § (2) bekezdésében a „zajmérésről, illetve rezgésmérésről” szövegrész helyébe az „eseti zaj- vagy
rezgésmérésről” szöveg

lép.

2. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosítása
9. §		
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes
rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet] 2. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A nem közterületen megtartott, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet
szerinti alkalmi rendezvény esetében e rendelet alkalmazása során
a) nappali időszakon a 6:00 és 23:00 közötti időszakot, éjjeli időszakon a 23:00 és 6:00 közötti időszakot kell érteni,
b) a zajtól védendő valamennyi területen a zajterhelési határérték nappali időszakban 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB,
c) a b) pont szerinti határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő nappal a legnagyobb
zajterhelést adó folyamatos 8 óra, éjjel a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél óra.”
10. §		
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A környezetvédelmi hatóság a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályák zajkibocsátási határértékét
az üzemeltető kérelmének megfelelően
a) az 1. melléklet 1. pontja szerinti, vagy
b) az 1. melléklet 2.1. pontja szerinti
zajterhelési határértékből kiindulva állapítja meg.
(2) Az 1. melléklet 2.1. pontjának alkalmazása esetén:
a) nappali időszakon a 8:00 és 20:00 közötti időszakot kell érteni,
b) a határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó
folyamatos 8 óra,
c) nappali időszakon kívül és napi tíz óránál hosszabb időtartamban – a versenypályához tartozó építmények
üzemeltetését szolgáló épületgépészeti berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon kívül –
tilos a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályán környezeti zajforrást üzemeltetni.
(3) A nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője egy naptári évben legfeljebb az 1. melléklet
2.2. pontjában megjelölt időtartamra felmentést kap:
a) az 1. melléklet 1. pontja alapján megállapított zajkibocsátási határérték betartása, vagy
b) az 1. melléklet 2.1. pontja alapján megállapított zajkibocsátási határértékek betartása és a (2) bekezdés c) pontja
szerinti napi tíz órás időbeli korlátozás alól.
(4) A (3) bekezdés szerinti felmentést az üzemeltető nem veheti igénybe, ha a zajtól védendő területek között
a különleges területek közül egészségügyi terület is van.
(5) A (3) bekezdés szerinti felmentés ideje alatt – amennyiben a felmentés alkalmazásának szándékát az üzemeltető
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés
b) pontjának megfelelően bejelentette – az 1. melléklet 2.2. pontja szerinti zajterhelési határértéket kell alkalmazni.
Bejelentés hiányában, határidőn túl benyújtott bejelentés esetén a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályára
az (1) bekezdés alapján megállapított zajkibocsátási határértékek vonatkoznak.
(6) Az 1. melléklet 2.2. pontjának alkalmazása esetén:
a) nappali időszakon a 8:00 és 22:00 közötti időszakot kell érteni,
b) a határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó
folyamatos 8 óra,
c) a nappali időszakon kívül – a versenypályához tartozó építmények üzemeltetését szolgáló épületgépészeti
berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon kívül – tilos a versenypályán környezeti zajforrást
üzemeltetni.
(7) Az adott naptári évben a (3) bekezdés szerinti felmentéssel érintett napok számával egyenlő számú napon
a nemzetközi licenccel rendelkező versenypályán – a versenypályához tartozó építmények üzemeltetését szolgáló
épületgépészeti berendezéseken és a zárt építményben elhelyezett zajforrásokon kívül – nem üzemeltethető
környezeti zajforrás.

27087

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám

(8) A (3) bekezdés szerinti felmentéssel érintett napok számának meghatározásakor az (1) bekezdés szerinti
zajkibocsátási határérték túllépéssel tényelegesen érintett napok számát kell figyelembe venni.”
11. §		
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
12. §		
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet
a)
2. § (2) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet 1. pontjának” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az „1. mellékletben” szövegrészek helyébe az „1. melléklet 1. pontjában”
szöveg,
c)
5. § (1) bekezdésében az „Az 1., a 2. és a 3. mellékletben” szövegrész helyébe az „A 2. § (3)–(4) bekezdésben,
valamint az 1., a 2. és a 3. mellékletben” szöveg,
d)
5. § (2) bekezdésében az „az 1., a 2. és a 3. melléklet” szövegrész helyébe az „a 2. § (3)–(4) bekezdés, valamint
az 1., a 2. és a 3. melléklet” szöveg,
e)
5. § (3) bekezdésében az „az 1., a 2. és a 3. számú melléklet” szövegrész helyébe az „a 2. § (3)–(4) bekezdés,
valamint az 1., a 2. és a 3. melléklet” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 91/2015. (XII. 23.) FM rendelethez
„1. számú melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

A zajkibocsátási határérték megállapításának módszere
1. Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke (LKH) megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha:
a)
közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével,
b)
a zajforrás zajkibocsátási határértékét a környezetvédelmi hatóság a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes
rendelet 1. melléklet 2.1. pontja vagy 2. § (4) bekezdése alapján állapítja meg,
c)
a zajforrás közvetlen hatásterülete olyan zajforrással áll fedésben, amelyre a zajkibocsátási határértéket
a környezetvédelmi hatóság a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklet 2.1. pontja vagy 2. §
(4) bekezdése alapján állapítja meg.
2. Ha több, olyan zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás határterülete
áll fedésben, amelyek mindegyikére a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy
2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, akkor a zajkibocsátási határértékét az alábbi képlet
segítéségével kell meghatározni:
LKH = LTH – KN (dB)
ahol
–
LKH: az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,
–
LTH: a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet
szerinti zajterhelési határérték,
–
KN = 10 lgN, de legfeljebb 5 dB,
–
N: azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárások tárgyát képező zajforrásokat is,
amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll.
3. Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási
határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, és az érintett
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zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. §
(3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, a kérelmező részére megállapított határérték:
LKH = LTH – 5 (dB)
ahol
–
LKH: az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,
–
LTH: a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet
szerinti zajterhelési határérték.
4. A 2. és a 3. pont szerinti számítási módszertől abban az esetben kell eltérni, ha:
a)
valamennyi érintett üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zajra ugyanolyan mértékű zajterhelési
határérték vonatkozik,
b)
az érintett üzemeltetők közös kérelmet nyújtanak be a zajkibocsátási határérték megállapítására vagy
módosítására, és
c)
a b) pont szerinti kérelemben számszerűen megjelölik az egyes üzemeltetők által kért zajkibocsátási
határértéket.
A zajkibocsátási határértéket ebben az esetben úgy kell megállapítani, hogy a zajforrásoktól származó együttes
zajterhelés ne haladja meg a 2. pont szerint megállapítható zajkibocsátási határértékek összegét.”

2. melléklet a 91/2015. (XII. 23.) FM rendelethez
1. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklet 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A mérési pontok kijelölése a méréssel vizsgált területen
1.2.1. Eseti mérés esetén a mérési pontokat a zajforrás hatásterületén kell kijelölni.
1.2.2. A folyamatos mérésre szolgáló monitoring rendszer mérési pontjait úgy kell elhelyezni, hogy a mérési
eredményekből a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus pont
megítélési szintje közvetlenül vagy számítással megállapítható legyen.
1.2.3. A mérési pontok számát a vizsgálat céljának megfelelően (üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátásának
meghatározása, értékelése, a környezetvédelmi hatóság által megállapított zajkibocsátási határérték teljesülésének
ellenőrzése) kell megválasztani, de a vizsgálat céljától függetlenül legalább annyi mérési pontot kell kijelölni, hogy
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus pont minden egyes
részterületen kiválasztható legyen.”
2. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklet 2–4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mérés lefolytatása
2.1. Az eseti mérés folyamán (a mérőberendezés kiválasztásánál, a mérési pont és időtartam megválasztásánál,
a mérési eredmények meghatározásánál, beleértve a háttérterhelés és a zaj esetleges impulzusos vagy keskenysávú
jellege miatt szükséges kiegészítő mérési eredményeket is stb.) az MSZ 18150-1 vonatkozó előírásai, lőterek
zajkibocsátásnak vizsgálata esetén az MSZ 15037 szabvány szerint kell eljárni.
2.2. Folyamatos mérés esetén az MSZ 18150-1 szabvány előírásai közül azokat kell alkalmazni, amelyek folyamatos
mérésre is értelmezhetők.
2.3. A mérés a 2.1. és 2.2. ponttól eltérő módszer szerint is lefolytatható, ha az az MSZ 18150-1 szabvány vagy lőterek
zajvizsgálata esetén az MSZ 15037 szabvány módszerével bizonyítottan egyenértékű eredményt ad.
3. A meghatározandó zajjellemzők
A vizsgálat eredményeként minden mérési ponton a vizsgált üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátására
jellemző LAM megítélési szintet kell meghatározni.
4. A vizsgálat eredményének értékelése
4.1. A vizsgálati eredményeket az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékével vagy a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. § (3) bekezdése szerinti felmentés alkalmazása esetén a felmentés idejére
vonatkozó zajterhelési határértékkel kell összehasonlítani.
4.2. A vizsgálati eredmények értékelését a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet
szerinti kritikus pontra vonatkozó vizsgálati eredmény pontosságától függően, az MSZ 18150-1 szabvány vonatkozó
előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni.”
3. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontjában a „különálló” szövegrész helyébe
az „eltérő mértékű” szöveg lép.
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3. melléklet a 91/2015. (XII. 23.) FM rendelethez
„7. melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

Az éves adatszolgáltatás tartalma
1. Az 5/A. § szerinti éves adatszolgáltatást az üzemeltető a zajmérés jellegétől függően a 2. vagy a 3. pont szerinti
tartalommal készíti el.
2. Eseti zajméréssel vizsgált létesítmények éves adatszolgáltatásának tartalma
2.1. Az üzemeltető teljes neve, KSH statisztikai számjele és székhelyének címe,
2.2. Az adatszolgáltatásért felelős személy neve, telefonszáma,
2.3. A vizsgált létesítmény elnevezése, pontos címe vagy ennek hiányában egyik helyrajzi száma,
2.4. Az adatszolgáltatás tárgyévében bejelentett zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett napok
vonatkozásában napi bontásában megadva:
2.4.1.
az adott napon megtartott rendezvény, vagy esemény megnevezése, jellege
2.4.2.
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus pontok
helye és a kritikus ponton mért mérési eredmények,
2.4.3.
a versenypályán megtartott rendezvény kezdési és befejezési időpontja,
2.4.4.
azoknak a napoknak a felsorolása, amelyen a versenypályán környezeti zajforrás nem üzemelt.
3. Folyamatos zajméréssel vizsgált létesítmények éves adatszolgáltatásának tartalma
3.1. az üzemeltető teljes neve, KSH statisztikai számjele és székhelyének címe,
3.2. az adatszolgáltatásért felelős személy neve, telefonszáma,
3.3. a vizsgált létesítmény megnevezése és címe vagy ennek hiányában helyrajzi száma,
3.4. a mérési pontok jele, helye, magassága és jellege táblázatos formában,
3.5. helyszínrajz, amely a vizsgált létesítményt, a zajforrásokat, a mérési pontokat és a zajforrás hatásterületén
lévő zajtó védendő objektumokat ábrázolja,
3.6. a méréshez használt műszerek és berendezések típusa, gyártmánya, pontossági osztálya, hitelesítési
bizonylatának másolata,
3.7. Napi bontásban megadva:
3.7.1.
a helyszíni mérések végeredményei (beleértve a környezetvédelmi bírság megalapozásához
szükséges adatokat) mérőpontonként,
3.7.2.
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti kritikus pont
helye és a kritikus ponton mért mérési eredmények, vagy a kritikus pontra számított mérési
eredmények, ha a mérési pont nem a kritikus ponton volt,
3.7.3.
az adott napon megtartott rendezvény, vagy esemény megnevezése, jellege
3.7.4.
a környezeti zajforrások napi működési ideje,
3.8. Összefoglaló, amely tartalmazza:
3.8.1.
az adott naptári évben túllépéssel érintett napok felsorolását és az egyes napokon a túllépés
mértékét,
3.8.2.
azoknak a napoknak a felsorolását, amelyen a versenypályán üzemelő környezeti zajforrások
működési ideje meghaladta a 10 órát,
3.8.3.
azoknak a napoknak a felsorolását, amelyen a versenypályán környezeti zajforrás nem üzemelt.”

4. melléklet a 91/2015. (XII. 23.) FM rendelethez
„1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken
1. Az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékei a 2. § (3)–(4) bekezdésben és a 2. pontban foglalt
kivételekkel
A
1

2

zajtól védendő terület

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi
területek

B

C

Határérték (LTH) az LAM

Határérték (LTH) az LAM

megítélési szintre (dB)

megítélési szintre (dB)

nappal 06–22 óra

éjjel 22–06 óra

45

35
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3

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek közül az oktatási
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület

50

40

4

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

5
1.2.

Gazdasági terület
60
50
Az LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére meghatározott módszerben
megadottak szerint kell értelmezni.
2. A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáktól származó zaj terhelési határértékei
2.1. A zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel nem érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték
2.1.1.
A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáktól származó zaj terhelési határértékei a 2/A. §
(3) bekezdése szerinti felmentéssel nem érintett napokon
A
1

2.2.

B
Határérték (LTH) az LAM megítélési

zajtól védendő terület

szintre nappal (08–20 óra) (dB)

2

Különleges területek közül az egészségügyi területek

45

3

Üdülőterület

50

4

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők,
a zöldterület

55

5

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

60

6 Gazdasági terület
65
2.1.2.
Az LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére
meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.
A zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték
2.2.1.
A nemzetközi licenccel rendelkező versenypályáktól származó zaj terhelési határértékei a 2/A. §
(3) bekezdése szerinti felmentéssel érintett napokon, a felmentéssel érintett napok maximális száma
és a határérték mellett betartandó korlátozások
A
1

2

zajtól védendő terület

Üdülőterület

B

C

a felmentéssel érintett

határérték (LTH) az LAM

napok maximális száma

megítélési szintre nappal

egy naptári évben

(08–22 óra) (dB)

40

60 dB

D
a határék mellett betartandó korlátozások

A felmentéssel érintett napok
maximális számán belül egy
naptári évben azoknak a napoknak
a száma, ahol a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló rendelet szerinti
kritikus ponton (a továbbiakban:
kritikus pont) a zajterhelés
meghaladja az 55 dB értéket
legfeljebb 10 nap lehet.
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3

Lakóterület
(kisvárosias,
kertvárosias,
falusias, telepszerű
beépítésű),
különleges területek
közül az oktatási
létesítmények
területe, a temetők,
a zöldterület

4

Lakóterület
(nagyvárosias
beépítésű),
a vegyes terület

5
2.2.2.

40

30

70 dB

a) A felmentéssel érintett napok
maximális számán belül egy
naptári évben azoknak a napoknak
a száma, ahol a kritikus ponton
a zajterhelés meghaladja a 60 dB
értéket legfeljebb 30 nap lehet.
b) Az a) pont szerinti 30 napon
belül azoknak a napoknak a száma,
ahol a kritikus ponton a zajterhelés
meghaladja a 65 dB értéket
legfeljebb 10 nap lehet.

70 dB

A felmentéssel érintett napok
maximális számán belül egy
naptári évben azoknak a napoknak
a száma, ahol a kritikus ponton
a zajterhelés meghaladja a 65 dB
értéket legfeljebb 10 nap lehet.

Gazdasági terület
10
70 dB
nincs
A 2.2.1. pont szerinti LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére
meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.”

Az igazságügyi miniszter 41/2015. (XII. 23.) IM rendelete
egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben –;
a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró belügyminiszterrel, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész
véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak
letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló
15/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása
1. §		
A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről
és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet 8. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az okmányletétben elhelyezett személyazonosító igazolványt a személyazonosító igazolvány kiadása
és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. §
(2) bekezdésében meghatározott okból lehet kiadni.”
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2. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása
2. §		
A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] 12. § (2) és
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A befogadás során a bv. intézet köteles ellenőrizni, hogy a végrehajtásra önkéntesen jelentkező vagy
átkísért, átszállított, elővezetett, illetve előállított személy azonos-e az elítélttel. Az elítélt személyazonosságának
megállapítása elsősorban a fogvatartás alapjául szolgáló iratok adatainak és az elítélt személyazonosságát igazoló
hatósági igazolványban foglalt adatoknak az egybevetését, valamint az elítélt képmásának az összehasonlítását
jelenti.
(3) A bv. intézet a (2) bekezdésben foglaltakon túl elvégzi a befogadás alapjául szolgáló iratok adatainak és az elítélt
személyazonosító adatainak és fényképének az egybevetését a Bv. tv. 89. § (2) bekezdése szerint átvett adatokkal.
A Bv. tv. 89. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a bv. intézet elvégzi az elítélt ujjnyomatának
beolvasását. Ha az így lefolytatott ellenőrzés eredményeképpen az elítélt személyazonossága kétséges, a bv. intézet
a személyazonosság megállapítása érdekében a Bv. tv. 89. § (4)–(7) bekezdése szerint jár el.”
3. §		
A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 182. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bv. intézet a befogadáskor a fogvatartás alapjául szolgáló iratok adatainak és az előzetesen letartóztatott
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványban foglalt adatoknak az egybevetésével, valamint a képmásának
az összehasonlításával ellenőrzi az előzetesen letartóztatott személyazonosságát. Ha az így lefolytatott ellenőrzés
eredményeképpen a személyazonosság kétséges, a bv. intézet erről értesíti a rendelkezési jogkör gyakorlóját.”
4. §		
A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 205. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A bv. intézet a befogadáskor a fogvatartás alapjául szolgáló iratok adatainak és a rendbírság helyébe lépő
elzárásra kötelezett személyazonosságát igazoló hatósági igazolványban foglalt adatoknak az egybevetésével,
valamint a képmásának az összehasonlításával ellenőrzi a rendbírság helyébe lépő elzárásra kötelezett
személyazonosságát. Ha az így lefolytatott ellenőrzés eredményeképpen a személyazonosság kétséges, a bv. intézet
az érintett személyazonosságának megállapítása érdekében a székhelye szerint illetékes rendőri szervet keresi meg.”

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
az Akkreditálási Tanácsról
1. A Kormány a nemzeti akkreditálás hatékony működésének elősegítése érdekében, a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. §
(1) bekezdése alapján létrehozza az Akkreditálási Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).
2. A Tanács a Kormány javaslattevő, tanácsadó és véleményező szerve, amelyet az ügyrendjében meghatározott
időközönként a Tanács elnöke hív össze. A Tanácsban állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) főigazgatója.
3. A Tanács javaslatokat fogalmaz meg az akkreditálási eljárás hatékonyabbá tételére, ennek keretében a Hatóságtól
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint
információkat kérhet. A Tanács feladata az akkreditálásban érdekeltek képviselete, annak elősegítése, hogy
a Hatóság és az akkreditáló bizottság, valamint az értékelő csoport munkáját részrehajlás nélkül, objektíven,
pártatlanságot veszélyeztető gazdasági-, pénzügyi- vagy egyéb érdekektől mentesen végezze, a Hatóság által
végzett akkreditálási tevékenység diszkriminációmentességének elősegítése, valamint állásfoglalás készítése
a Hatóság éves tevékenységéről. Az akkreditálási eljárásokban a Tanács javaslattevő, tanácsadó és véleményező
jogkörrel nem rendelkezik.
4. A 3. pont szerinti feladatokat – különösen az akkreditálás műszaki megfelelőségének értékelésére, valamint új
akkreditálási területek bevezetési feltételeinek, illetve a meglévők változtatásának előkészítésére vonatkozó
javaslatok kidolgozását – a Tanács az akkreditált szervezetek és természetes személyek által, szakterületenként
kialakított Szakmai Bizottságokkal együttműködve, véleményükre és javaslataikra építve látja el.
5. A Tanácsba az alábbi területek és szervezetek delegálhatnak egy-egy tagot:
a)
vizsgálólaboratóriumok,
b)
mintavevő szervezetek,
c)
kalibráló laboratóriumok,
d)
jártassági vizsgálatot szervező szervezetek,
e)
terméktanúsító szervezetek,
f)
irányítási rendszereket tanúsító szervezetek,
g)
személyzettanúsító szervezetek,
h)
ellenőrző szervezetek, a hatóságok kivételével,
i)
referenciaanyag-gyártó szervezetek,
j)
a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezetek vagy természetes személyek,
k)
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezetek,
l)
Akkreditált Szervezetek Klasztere.
6. A Tanács tagjaként olyan személy jelölhető, aki a szakterületén felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik, továbbá jártas az akkreditálásban.
7. A Tanács tagjait az iparügyekért felelő miniszter nevezi ki határozatlan időre. A Tanács elnökének és tagjának
megbízatása megszűnik:
a)
halálával,
b)
lemondással,
c)
megbízatásának visszavonásával,
d)
a cselekvőképességét érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alá kerüléssel,
e)
magyar állampolgárságának vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogának vagy
letelepedett, illetve bevándorolt jogállásának megszűnésével.
8. A Tanácsot az iparügyekért felelős miniszter által az 5. pontban meghatározott tagok közül határozatlan időre
kinevezett elnök vezeti.
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9. A Tanács működésének részletes szabályait, az elnök és a tagok helyettesítésének rendjét, az esetleges meghívottak
Tanács ülésén történő részvételét, a Tanács tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az ügyrend
tartalmazza. A Tanács ügyrendjét maga állapítja meg.
10. A Tanács tagjait e tevékenységükért díjazás nem illeti meg.
11. Ez a határozat 2016. január 1-jén lép hatályba.
12. A Tanács tagjait az 5. pontban foglalt szervezetek 2016. március 31-ig delegálják az iparügyekért felelős miniszterhez
címzett nyilatkozattal. A Tanács tagjait és elnökét az iparügyekért felelős miniszter 2016. április 30-ig nevezi ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1957/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elfogadását
követő feladatokról
A Kormány az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakítása érdekében
1. felhívja az érintett minisztereket, hogy az egyes eljárásokra vonatkozó ágazati szabályokban
a)
az elektronikus ügyintézés tilalmának, korlátozásának, valamint az ügyfél személyes megjelenési
kötelezettségének szabályait vizsgálják felül,
b)
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényhez képesti
eltéréseket vizsgálják meg, és
az indokolatlan tilalmak, korlátozások, megjelenési kötelezettségek, valamint a b) pontban megjelölt eltérések
megszüntetéséhez szükséges törvénymódosítási javaslataikat küldjék meg a belügyminiszternek;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2016. február 28.
2. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pontban megkapott törvénytervezetek alapján – a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel, az igazságügyi miniszterrel és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve –
készítse el az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges törvénytervezetet.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2016. április 15.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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: Köves Béla ügyvezető.

