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II.

82617

Törvények

2016. évi CLXV. törvény
egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének
fokozása érdekében történő módosításáról*
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
1. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 17. §-a
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A jelzőrendszeri tagok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében
a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének és működtetésének szakmai módszereit alkalmazva járnak el,
amelyeket a miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzétesz.”
2. §		
A Gyvt. XX. Fejezete a következő 123. §-sal és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„Eljárás a testvérek ügyében
123. § A gyámhatósági eljárás során az együtt nevelkedő testvérek ügyét együtt, egy ügyiratban kell kezelni.
A gyámhatóság a gyermek külön nevelkedő kiskorú testvérének gyámhatóság előtt lefolytatott vagy folyamatban
lévő ügyéről összefoglaló hivatalos feljegyzést készít, amelyhez indokolt esetben csatolja a külön élő kiskorú
testvérre vonatkozó gyámhatósági döntések másolatát. A gyámhatóság az összefoglaló hivatalos feljegyzést belföldi
jogsegély alkalmazásával készíti el, ha a gyermek külön nevelkedő testvére ügyében másik gyámhatóság járt el vagy
másik gyámhatóság előtt van folyamatban az eljárás.”
3. §		
A Gyvt. XX. Fejezete a következő 124. §-sal és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„Elővezetés
124. § A gyámhatóság a nem mellőzhető meghallgatás, tárgyalás megtartása érdekében az elővezetés ügyészi
jóváhagyás nélkül történő foganatosításáról dönthet a gyermek veszélyeztetettsége esetén, vagy ha a gondnokság
alá helyezendő, vagy a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy érdekében azonnali intézkedés
szükséges.”
4. §		
A Gyvt. 130/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, más törvényes
képviselő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatóval – háziorvossal, házi
gyermekorvossal, védőnővel –, illetve a gyermek gondozása tekintetében a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóval,
intézménnyel és a köznevelési intézménnyel.”
5. §		
A Gyvt. a következő 180. §-sal egészül ki:
„180. § Az egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének
fokozása érdekében történő módosításáról szóló 2016. évi CLXV. törvénnyel megállapított 17. § (3a) bekezdést,
123. és 124. §-t, valamint 130/A. § (3) bekezdést a 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
6. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú esetén a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza. Nem minősül az ellátás visszautasításának, ha
a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője az egészségügyi alapellátásról
szóló törvény szerint a háziorvos, illetve házi gyermekorvos választásának jogát gyakorolja.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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7. §		
Az Eütv. 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egészségügyi alapellátás és szakellátás területén működő egészségügyi szolgáltatók feladataik ellátása
során kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek egészségét veszélyeztető tényezők megelőzésére, felismerésére és
megszüntetésére, amelynek során a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
11. § (1a) bekezdésében és 17. § (2)–(3a) bekezdésében foglaltak alkalmazásával járnak el.”
8. §		
Az Eütv. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, 0–18 év
közötti szűrővizsgálatok kötelezőek. A szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú személy részvételéről a szűrővizsgálaton
a törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ha e kötelezettségének a törvényes képviselő nem tesz eleget,
az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő
határozat – közegészségügyi vagy járványügyi okból – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.
Az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint
a gyámhatóságnak.”

3. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása
9. §

(1) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapell. tv.) 8. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője a gyermek
egészséges fejlődése érdekében köteles a háziorvossal, házi gyermekorvossal együttműködni, és a háziorvos,
házi gyermekorvos által meghatározott időpontokban végzett szűrővizsgálatok, státuszvizsgálatok és
kontrollvizsgálatok elvégzéséhez a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú jelenlétét biztosítani.
Ha a törvényes képviselő e kötelezettségének nem tesz eleget, a háziorvos, házi gyermekorvos kezdeményezésére
az egészségügyi államigazgatási szerv a vizsgálatot határozattal elrendeli. Az egészségügyi államigazgatási szerv
a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.”
(2) Az Alapell. tv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A háziorvos, házi gyermekorvos a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként jelzi a gyermek veszélyeztetettségét
a család- és gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott esetekben hatósági eljárást kezdeményez. Ennek
során a háziorvos, házi gyermekorvos a Gyvt. 11. § (1a) bekezdésében és 17. § (2)–(3a) bekezdésében foglaltak
alkalmazásával jár el.”

10. §

(1) Az Alapell. tv. 13. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A védőnői ellátás feladata:)
„i) a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a háziorvosnak, házi
gyermekorvosnak, a család- és gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a Gyvt.-ben meghatározott esetekben hatósági
eljárás kezdeményezése, amelynek során a Gyvt. 11. § (1a) bekezdésében és 17. § (2)–(3a) bekezdésében foglaltak
alkalmazásával kell eljárni,”
(2) Az Alapell. tv. 13. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője nem gondoskodik
a kiskorúnak a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló jogszabály szerint
a védőnő feladatkörébe tartozó szűrővizsgálaton való megjelenéséről, valamint a védőnő feladatkörébe tartozó
szolgáltatások igénybevételéről, a védőnő kezdeményezésére az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal
intézkedik. Az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak,
valamint a gyámhatóságnak.”

11. §		
Az Alapell. tv. 13. § (3) bekezdés h) pontjában és 15. § (2) bekezdés i) pontjában a „gyermekjóléti szolgálattal”
szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal” szöveg lép.
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4. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CLXVI. törvény
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról*
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20. § (2) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:]
„e) a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos
intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és
tartózkodási helye vagy értesítési címe,”
2. §

(1) Az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:
(A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni
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)
„cd) hajléktalan személyek átmeneti szállása esetében a befogadott férőhelyek egy részének külső férőhellyé
történő átminősítése és legfeljebb ezzel azonos számú új külső férőhely létesítése teszi szükségessé.”
(2) Az Szt. 58/A. § (2f ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2f ) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt
esetben – évente két közzétett időpontban – dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám,
illetve feladatmutató befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül,
a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások
figyelembevételével. Indokolt eset különösen a megszűnt intézmény ellátottairól való gondoskodás, a területileg
hiányzó szolgáltatás pótlása, valamint a máshol nem ellátható személyek ellátásának biztosítása. A szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértése nélkül dönt, ha a befogadást
fenntartóváltásra tekintettel kérik, és a fenntartóváltás költségvetési többletkiadással nem jár. Ebben az esetben
a döntést a közzétett évi két döntési időpontra tekintet nélkül kell meghozni.”

3. §

(1) Az Szt. 63. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a gondozási szükséglet – az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékelő
adatlap (a továbbiakban: értékelő adatlap) szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető,
ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének
lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra
jogosult.”
(2) Az Szt. 63. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Házi segítségnyújtás esetén a 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodást szociális segítésre vagy személyi
gondozásra kell megkötni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.

82620

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 208. szám

(3) Az Szt. 63. §-a a következő (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást
igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű
személyi térítési díj megfizetését.
(11) A (10) bekezdés szerinti esetben
a) az ellátott után központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás nem vehető igénybe,
b) nem kell alkalmazni a 63. § (5)–(7) bekezdését, a 115. § (6) bekezdését, a 116. § (1) és (3) bekezdését, valamint
a 119/C. § szerinti szabályokat,
c) a 115. § (7) bekezdésének alkalmazásában felülvizsgálatnak az intézményi térítési díj megállapításának, illetve
évközbeni korrigálásának időpontját kell tekinteni.
(12) Ha a (10) bekezdés szerinti ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető
a gondozási szükségletének vizsgálata. A gondozási szükséglet megállapítása esetén – amennyiben az ellátotti
létszám a finanszírozási rendszerbe befogadásra kerül – az ellátott után a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatás vehető igénybe, és térítési díját az V. Fejezet III. címe szerint kell megállapítani.”
4. §		
Az Szt. 64. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti
az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti
központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és
gyermekjóléti szolgálatokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális
szolgáltatókat és a szociális intézményeket.”
5. §		
Az Szt. 68/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az intézményvezető megvizsgálja a gondozási szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmények
fennállását.”
6. §		
Az Szt. 70. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az alapvizsgálat elvégzésével egyidejűleg a komplex szükségletfelmérést is el kell végezni. A fogyatékos
személyek bentlakásos intézményének vezetője tájékoztatja az ellátást igénylőt a támogatott lakhatás
igénybevételének lehetőségéről.”
7. §		
Az Szt. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § (1) A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek – ide nem értve a demens
személyeket – és a szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és
önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében
biztosítja
a) a lakhatási szolgáltatást,
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb
támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
c) a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való
segítségnyújtást,
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén
da) a felügyeletet,
db) az étkeztetést,
dc) a gondozást,
dd) a készségfejlesztést,
de) a tanácsadást,
df ) a pedagógiai segítségnyújtást,
dg) a gyógypedagógiai segítségnyújtást,
dh) a szállítást,
di) a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemeket a fenntartó
a) a (3) bekezdés szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel a szolgáltatási elem nyújtására
kötött megállapodás útján,
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b) a támogatott lakhatás részeként, a szakmai létszám és tárgyi feltételek teljesítésével,
c) a szintén saját fenntartásában álló, (3) bekezdés szerinti szociális szolgáltatások útján, vagy
d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemekre kiterjedő tevékenységi köre szerinti, a szolgáltatói
nyilvántartásba jogerősen bejegyzett szervezet útján, az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet
által történő ellátásának szabályai szerint
biztosíthatja.
(3) A (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben
a) a felügyeletet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás vagy nappali ellátás,
b) az étkeztetést étkeztetés vagy nappali ellátás,
c) a gondozást házi segítségnyújtás, közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás vagy nappali ellátás,
d) a készségfejlesztést közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás vagy nappali ellátás,
e) a tanácsadást közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás vagy család- és gyermekjóléti
szolgáltatás,
f ) a pedagógiai segítségnyújtást támogató szolgáltatás, nappali ellátás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás vagy
gyermekek napközbeni ellátása,
g) a gyógypedagógiai segítségnyújtást támogató szolgáltatás, nappali ellátás vagy család- és gyermekjóléti
szolgáltatás,
h) a szállítást támogató szolgáltatás vagy falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
i) a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást házi segítségnyújtás, nappali ellátás vagy támogató szolgáltatás
nyújtására a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés alapján jogosult szervezet útján lehet biztosítani.
(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a szolgáltatási elemek olyan, a tevékenységi köre szerinti, a szolgáltatói
nyilvántartásba jogerősen bejegyzett szervezet útján láthatóak el, amelynek szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett
adatai között azonosíthatóan szerepel az (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység megnevezése.
(5) A lakhatási szolgáltatás
a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében
biztosítható.
(6) Támogatott lakhatás – a (7) bekezdés szerinti kivétellel – a komplex szükségletfelmérés, illetve fogyatékos
személy esetében a 70. § (5) bekezdése szerinti alapvizsgálat és a komplex szükségletfelmérés megtörténtét
követően, annak eredménye alapján nyújtható.
(7) Ha az ellátott ápolást, gondozást nyújtó intézményből vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonból kerül támogatott
lakhatásba, az ellátott komplex szükségletfelmérését – folyamatos ellátása mellett – az intézményvezető végzi el.
A komplex szükségletfelmérés alapján kell meghatározni az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemeket,
annak eredménye azonban a támogatott lakhatásra való jogosultságot nem érinti.
(8) Ha az ellátott 50 férőhelyesnél nagyobb ápolást, gondozást nyújtó intézményből kerül támogatott lakhatásba,
az ápolást, gondozást nyújtó intézmény férőhelyszámát – a támogatott lakhatásba átkerülő ellátottak számával
megegyezően – csökkenteni kell.
(9) A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal,
hogy
a) az ellátás – a komplex szükségletfelmérés alapján – határozott vagy határozatlan időtartamú,
b) az 58/A. § (2) és (2a) bekezdését, a 85/B. §-t, a 94. § (1) bekezdés b)–d) pontját, valamint (2) és (3) bekezdését,
a 94/A. § (4) bekezdését, a 99. §-t , a 99/A. §-t és a 105. §-t nem kell alkalmazni.”
8. §

(1) Az Szt. 84. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyeknek biztosít
a) lakhatási szolgáltatást, vagy
b) lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális
munkát).
(3) A 3. § (4a) bekezdése szerinti hajléktalan személyek esetében az ellátás keretében kizárólag lakhatási szolgáltatás
és tisztálkodási lehetőség biztosítható.”
(2) Az Szt. 84. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatás az intézmény épületén belül vagy külső férőhelyeken
biztosítható.
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(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatás időtartama nem haladhatja meg a három évet.
(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti, önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges mértékű esetvitelt (szociális
munkát) a 94/C. § szerinti megállapodásban kell meghatározni.”
9. §

(1) Az Szt. 88. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az állam az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján köteles gondoskodni)
„d) a megye területén a támogatott lakhatás megszervezéséről és fenntartásáról.”
(2) Az Szt. 88. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az állam az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján köteles gondoskodni)
„e) a fejlesztő foglalkoztatásról.”

10. §		
Az Szt. 92/L. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:
[A működést engedélyező szerv szociális igazgatási bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki]
„m) a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével szemben, ha a fejlesztő
foglalkoztatási jogviszonyban történő fejlesztő foglalkoztatásra nem a munkaalkalmassági vizsgálat során kiállított
szakvéleménynek megfelelően vagy e szakvélemény hiányában kerül sor,
n) a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével szemben, ha a fejlesztő
foglalkoztatás során megsértik a 99/B–99/D. §-okban foglaltakat.”
11. §

(1) Az Szt. 94/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy személyes jognyilatkozata
szükséges, ha cselekvőképes vagy cselekvőképességében a szociális ellátások igénybevételével összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt
álló személyt a megállapodás megkötését megelőzően meg kell hallgatni és véleményét a lehető legteljesebb
mértékben figyelembe kell venni.”
(2) Az Szt. 94/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Támogatott lakhatás esetén a megállapodás a (3) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a 75. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti szolgáltatási elemek meghatározását. Ha a szükségletfelmérést kizárólag a szolgáltatási elemek
változása miatt kell lefolytatni, azt az intézményvezető végzi el.”

12. §		
Az Szt. 96. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára)
„f ) az intézmény házirendjéről, támogatott lakhatás esetén az együttélés szabályairól;”
13. §		
Az Szt. 99/B–99/D. §-a és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés és cím lép:
„Fejlesztő foglalkoztatás
99/B. § (1) A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint
az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási
szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő
elhelyezkedésre.
(2) Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az, aki intézményi
jogviszonya alapján
a) közösségi alapellátást,
b) támogató szolgáltatást,
c) nappali ellátást,
d) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást,
e) ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást,
f ) rehabilitációs intézményi ellátást,
g) lakóotthoni ellátást vagy
h) támogatott lakhatást
vesz igénybe.
99/C. § (1) A fejlesztő foglalkoztatás
a) az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 208. szám

82623

b) a (4) bekezdés szerinti fejlesztési jogviszonyban
történik.
(2) Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő
képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott
felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre.
(3) A (4) bekezdés szerinti fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi
képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése,
továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.
(4) A fejlesztési jogviszony
a) munka-, szervezetpszichológus javaslata, vagy rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott,
hatályos, munka-rehabilitációt javasoló szakvélemény alapján, egyéni foglalkoztatási tervben foglaltak szerint akkor
hozható létre, ha az ellátott kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet, és
b) fejlesztési szerződéssel jön létre, amelyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban, az (5)–(7) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével köt a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, intézmény vezetőjével.
(5) A fejlesztési szerződés tartalmazza
a) a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység részletes leírását,
b) a fejlesztő foglalkoztatás időbeosztását és helyét azzal, hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg
a napi 6 órát és a heti 30 órát, de az ellátott – az egyéni szükségleteire tekintettel – egyenlőtlen napi munkaidőbeosztással is foglalkoztatható,
c) a fejlesztési foglalkoztatási óradíj összegét, amely nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb órabér
30%-ánál,
d) az ellátott szándéknyilatkozatát arra nézve, hogy testi és szellemi képességeihez mérten elvárható módon
közreműködik a fejlesztő foglalkoztatásban, és
e) a fejlesztő foglalkoztató munkavégzéssel összefüggő kötelezettségeit.
(6) A fejlesztő foglalkoztatás keretében csak olyan feladatot végezhet az ellátott, amelyet egészségi állapota és
szellemi képességei alapján tartósan és folyamatosan képes ellátni.
(7) A fejlesztő foglalkoztató köteles folyamatos felügyelet mellett biztosítani – az ellátott speciális szükségleteinek
megfelelően – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szakmai és műszaki
feltételeit.
(8) Ha a fejlesztő foglalkoztatás munkaviszonyban történik, az ellátott – a fiatal munkavállaló kivételével – havi
munkaidőkeretben, egyenlőtlen napi munkaidő beosztással is foglalkoztatható.
(9) Ha a fejlesztő foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, annak során
a) 16. életévét betöltött személy foglalkoztatható,
b) az Mt. 192. § (2) bekezdésétől eltérően a munkaviszony a fejlesztő foglalkoztatás időtartamára
meghosszabbítható,
c) az Mt. VI. fejezete, 53. §-a, 94. §-a, 98. §-a, 100. §-a, 103. § (1)–(2) és (6) bekezdése, XV. fejezete – kivéve a 192. §
(1) bekezdését és a 212. §-t –, a XVI., XVII. és XVIII. fejezete nem alkalmazható,
d) a munkavállaló rendkívüli és többműszakos munkavégzésre, ügyeletre, készenlétre nem vehető igénybe,
e) a napi munkaidő a 8 órát, illetve a heti 40 órát nem haladhatja meg,
f ) ha a munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább 30 perc munkaközi szünetet
kell biztosítani.
(10) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén a munkaviszony, illetve a fejlesztési jogviszony is megszűnik.
99/D. § (1) A fejlesztő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony vagy fejlesztési jogviszony
a) a 99/B. § (2) bekezdése szerinti intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást, ellátást nyújtó intézménnyel,
szolgáltatóval, vagy
b) más, a szolgáltatói nyilvántartásba fejlesztő foglakoztatást nyújtóként bejegyzett szervezettel
állhat fenn.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezetre a szociális
szolgáltatókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 20. § szerinti nyilvántartásban nem kell
feltüntetni a 20. § (2) bekezdés g) és h) pontja, valamint (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti adatokat, és nem
kell alkalmazni az 59. § (4) bekezdését, a 89–92. §-t, a 92/B. § (1) bekezdés a), e), i) és j) pontját, a 92/D–92/I. §-t,
a 94. §-t, a 94/C. §-t, a 94/D. §-t, a 100–104. §-t, a 114–119/C. §-t és a 120–122/C. §-t. A szolgáltatói nyilvántartás,
a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások, a bejelentési kötelezettségek, az ellenőrzés, a bírság
és más jogkövetkezmények, a 92/K. § (8)–(10) bekezdése szerinti közzététel, a befogadás, az állami támogatás,
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a 20/C. § szerinti nyilvántartás és az országos jelentési rendszer tekintetében a fejlesztő foglalkoztatás szociális
szolgáltatásnak, a fejlesztő foglalkoztatásban részesülő személy igénybevevőnek, illetve ellátottnak, a fejlesztő
foglalkoztatást nyújtó szervezet pedig szociális szolgáltatónak minősül.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha az ellátott számára fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezet
és a 99/B. § (2) bekezdése szerinti intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást, ellátást nyújtó intézmény,
szolgáltató fenntartója különböző, a fenntartók az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötnek.
A megállapodást érintő körülmények változásáról – a fejlesztési jogviszony vagy a munkaviszony megszűnését
eredményező esetben legalább 10 nappal korábban írásban – a felek egymást kölcsönösen tájékoztatják.”
14. §

(1) Az Szt. 101. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontja és c) pont cb) alpontja szerinti felmondásnak akkor van helye, ha]
„d) az ellátott jogosultsága megszűnik.”
(2) Az Szt. 101. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a megállapodást
a jogszabályban megjelölt időponttal a (3) bekezdés a) pontja szerinti időtartamon belül is fel lehet mondani.”

15. §		
Az Szt. 109. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az intézmény vezetője az áthelyezést különösen akkor kezdeményezheti, ha a jogosult)
„d) támogatott lakhatás esetében az együttélés szabályait olyan súlyosan megszegi, hogy azzal az igénybevevők
testi és lelki épségét vagy vagyonát veszélyezteti.”
16. §		
Az Szt. 114. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. Tartós bentlakásos
intézményi ellátás esetében az ingyenes ellátás további feltétele, hogy az ellátottnak a 119. § (2) bekezdése szerinti
jelzálog alapjául szolgáló vagyona és a 117/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban jogerősen térítési díj fizetésére
kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs.”
17. §

(1) Az Szt. 115. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Támogatott lakhatás esetén külön kell meghatározni az intézményi térítési díjat
a) a 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatásra és
b) a 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyes szolgáltatásokra.”
(2) Az Szt. 115. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Támogatott lakhatás esetén – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az ellátottat a személyi térítési díj
konkrét összegben megállapított legmagasabb összegéről és a havi ellátmány szabályairól kell tájékoztatni.”

18. §

(1) Az Szt. 117. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén
a) a személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdés c) pontja szerinti mértéket, ha az ellátott számára
esetvitelt (szociális munkát) is nyújtanak,
b) az a) pontban nem említett esetben lakhatási költséget kell meghatározni személyi térítési díjként.”
(2) Az Szt. 117. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Támogatott lakhatás esetén a személyi térítési díj
a) a 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatás intézményi térítési díjának, és
b) az ellátott által az előző hónapban ténylegesen igénybe vett, a 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások
intézményi térítési díjának az összege azzal, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi
jövedelmének 80%-át. A támogatott lakhatás térítési díjára egyebekben – ha e törvény vagy kormányrendelet
másként nem rendelkezik – a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
(3) Az Szt. 117. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Támogatott lakhatás esetén az intézményvezető az együttélés szabályaiban meghatározott összegben és
elszámolási szabályok mellett havi ellátmányt biztosít az ellátott részére a szükségleteinek egyéni vásárlás keretében
történő fedezésére, ha az ellátott jövedelemmel nem rendelkezik, vagy a személyi térítési díj eléri az ellátott havi
jövedelmének 80%-át.”
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19. §		
Az Szt. a következő 117/D. §-sal egészül ki:
„117/D. § (1) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal
nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését a 68/B. § (1) bekezdése vagy a 117/B. § (1) bekezdése szerint más
személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban
e § alkalmazásában: gyermek), a jövedelemhányad – a 117/B. § (2) bekezdése szerinti esetben a más által vállalt
személyi térítési díj – és az intézményi térítési díj közötti különbözet (e § alkalmazásában a továbbiakban:
díjkülönbözet) megfizetésére az erre irányuló, (2) bekezdés szerinti megállapodás alapján a gyermek köteles.
(2) A díjkülönbözet megfizetése tekintetében a megállapodást a 94/C. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
személy kötheti meg a gyermekkel. A megállapodás tartalmazza
a) a megfizetendő díjkülönbözet összegét,
b) a fizetésre vonatkozó szabályokat és
c) a megállapodás megszegésének jogkövetkezményeit.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. rokontartásra
irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével
arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.
(4) Az ellátott gyermekével szemben indított per kimenetele nem érinti az ellátott intézményi jogviszonyát,
a bíróság jogerős határozatáig az ellátott személyi térítési díját a 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján kell
megállapítani.
(5) A díjkülönbözetet megfizető gyermekre a térítési díjat megfizető más személyre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”
20. §		
Az Szt. a következő 130. §-sal egészül ki:
„130. § A fejlesztő foglalkoztatás fenntartója a fejlesztő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy után kapott
támogatást fejlesztési foglalkoztatási díjra, bér jellegű kifizetésekre, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és
dologi kiadásokra, valamint tárgyieszköz-beszerzésekre, beruházásra és munkahelyteremtésre fordíthatja.”
21. §		
Az Szt. a következő 138. §-sal egészül ki:
„138. § (1) A házi segítségnyújtás gondozási óraszámának az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvénnyel történő hatályon kívül helyezése miatt a gondozási szükséglet
vizsgálatát nem kell ismételten elvégezni. A hatályos megállapodásoknak a gondozási óraszámot meghatározó
rendelkezése törvény erejénél fogva hatályát veszti, a megállapodásból csak annak soron következő módosítása
során kell törölni. Egyebekben a szolgáltatást változatlan feltételek mellett kell tovább biztosítani.
(2) A fejlesztő foglalkoztatás állami támogatásának az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvénnyel megállapított 131/A. §-ban foglalt szabályait a 2017. április 1-jétől
járó állami támogatásra kell először alkalmazni azzal, hogy a 2017. évi fajlagos támogatási összeget nem a központi
költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A szociális foglalkoztatási támogatásra kötött, 2016. december 31-éig
hatályos támogatási szerződések hatálya 2017. március 31-éig meghosszabbodik, esetükben a támogatási
időszak 2017. március 31-éig tart. A szociális foglalkoztatás 2017. április 1-jét megelőző időszakra nyújtott állami
támogatására 2017. március 31-ét követően is a 2017. március 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A 2017. március 31-én hatályos 99/C. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás adatait 2019. január 2-án kell törölni.
(4) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása
kivételével – 2022. december 31-éig működhet. Az e szabály alapján, az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvény hatálybalépését követően átalakuló átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények az átalakulást megelőzően befogadott férőhelyszámuk erejéig a finanszírozási rendszerbe
az átalakulást követően is befogadottnak minősülnek a törvény erejénél fogva.
(5) A 2016. február 1-jén házi segítségnyújtásra befogadott ellátotti számmal rendelkező, 63. § (9) bekezdése alá
nem tartozó intézmény, szolgáltató (székhely, telephely) esetében a 2016. február 1-jén az adott intézményben,
szolgáltatónál (székhelyen, telephelyen) személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak száma törvény
erejénél fogva befogadottnak minősül az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
2016. évi CLXVI. törvény hatálybalépésének időpontjában. A személyi gondozásra megállapodással rendelkező
ellátottak számának meghatározásakor az igénybevevői nyilvántartás adatai az irányadóak.
(6) A személyi gondozás (5) bekezdés szerint meghatározott létszámához képest a személyi gondozásra vonatkozó
megállapodások számának növekedése esetén a személyi gondozásra történő további befogadás a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által közzétett közleményben meghatározott kapacitás szerint történik,
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amelynek mértéke – a 2016. február 1-jei állapotnak megfelelően személyi gondozásra irányuló megállapodásokkal
egybeszámítva – nem haladhatja meg országosan a 35 000 fős ellátotti számot.
(7) A 2008. január 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok szerinti, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen
bejegyzett emelt szintű férőhelyekre – ha a fenntartó nem dönt a 140/W. § alkalmazásáról – a 2007. december 31-én
hatályos 92/C. §-a (5) bekezdés b) pontját és 117/B. §-t alkalmazni kell.
(8) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvénnyel
megállapított 20. § (2) bekezdés e) pontjában, 114. § (3) bekezdésében és 117/D. §-ában foglaltakat a 2017. január
1-jét követően létrejövő tartós bentlakásos intézményi jogviszonyok esetében kell alkalmazni.”
22. §

(1) Az Szt.
a)
36. § (2) bekezdés a) pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Mt.)” szöveg,
b)
63. § (2) bekezdésében a „személyi” szövegrész helyébe az „– a szociális segítés tevékenységeit is magába
foglaló – személyi” szöveg,
c)
66/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „(2)–(5)” szövegrész helyébe a „(2) és (3)” szöveg,
d)
92/D. § (4) bekezdésében az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szövegrész helyébe az „az
Mt.” szöveg,
e)
92/E. § (2) bekezdésében a „továbbképzésének” szövegrész helyébe a „továbbképzésének és a vezetői
megbízással rendelkező személyek képzésének” szöveg,
f)
94/G. § (3) bekezdésében a „negyvennyolc órán belül” szövegrész helyébe a „haladéktalanul” szöveg,
g)
100. § c) pontjában az „időtartama meghosszabbítható” szövegrész helyébe az „időtartamát
meghosszabbítják” szöveg,
h)
131/A. §-ában, 132. § (1) bekezdés p) pontjában az „és az utcai szociális munka” szövegrész helyébe az „ , utcai
szociális munka és a fejlesztő foglalkoztatás” szöveg
lép.
(2) Az Szt.
a)
58/A. § (2) bekezdés e) pontjában a „külső férőhelyek” szövegrész helyébe a „rehabilitációs intézményi külső
férőhelyek” szöveg,
b)
66/A. § (1) bekezdésében a „67. §” szövegrész helyébe a „67. § és a 85/A. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja”
szöveg,
c)
68/A. § (3) bekezdésében a „napi 4 órát meghaladó” szövegrész helyébe az „az értékelő adatlap alapján
III. fokozatú” szöveg,
d)
68/A. § (4) bekezdésében a „nem haladja meg a napi 4 órát” szövegrész helyébe az „az értékelő adatlap
alapján nem III. fokozatú” szöveg,
e)
92/L. § (1) bekezdés l) pontjában a „napi gondozási szükséglet mértékét” szövegrész helyébe a „gondozási
szükséglet – az értékelő adatlap szerinti – fokozatát” szöveg,
f)
94/E. § (3) bekezdés c) pontjában az „ellátottra” szövegrész helyébe az „ellátottra, támogatott lakhatás
keretében nyújtott lakhatási szolgáltatás esetében az egy férőhelyre” szöveg,
g)
115. § (1) bekezdésében az „egy alkalommal” szövegrész helyébe az „egy alkalommal, támogatott lakhatás
esetében két alkalommal” szöveg
lép.
(3) Az Szt.
a)
58/A. § (2h) bekezdés bevezető szövegrészében az „alapszolgáltatás” szövegrész helyébe az „alapszolgáltatás
és fejlesztő foglalkoztatás” szöveg,
b)
92/L. § (6) bekezdésében az „(1)–(2)” szövegrész helyébe az „(1)” szöveg,
c)
132. § (2) bekezdés l) pontjában a „szociális foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „fejlesztő foglalkoztatás
szakmai feladataira,” szöveg
lép.

23. §

(1) Hatályát veszti az Szt.
a)
63. § (5) bekezdésében a „ , valamint a napi gondozási szükséglet mértékét” szöveg,
b)
94/L. § (2) bekezdés h) pontjában az „és kísérő támogatást biztosító” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Szt.
a)
92/L. § (2) bekezdése,
b)
99/E. §-a,
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c)
113/A. § d) pontja,
d)
132. § (1) bekezdés m) pontja.
(3) Hatályát veszti az Szt.
a)
80. § (1) és (2) bekezdése,
b)
80. § (3) bekezdés a)–d) pontja,
c)
82–83/B. §-a,
d)
86. § (2) bekezdés d) pontjában az „időskorúak gondozóházát,” szövegrész,
e)
88. § (1) bekezdés a) pontja.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
24. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 7. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyermeknek joga van – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában – a szülői vagy
más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. A gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó
ellátását elsősorban befogadó szülőnél kell biztosítani. A tizenkét év alatti gyermek befogadó szülőnél történő
elhelyezésétől kizárólag akkor lehet eltekinteni, ha
a) a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek befogadó szülőnél történő elhelyezése nem áll a gyermek
érdekében, vagy arra állapota miatt nincs lehetőség,
b) a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülőnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes
elhelyezés biztosítása, vagy
c) a gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülő, más törvényes képviselő kéri és
az nem ellentétes a gyermek érdekével.”
25. §		
A Gyvt. 15. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:)
„d) Biztos Kezdet Gyerekház.”
26. §

(1) A Gyvt. 17. § (1) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban
történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében –
a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében)
„n) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
o) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.”
(2) A Gyvt. 17. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A fővárosi, megyei kormányhivatal szakmai támogatást nyújt a család- és gyermekjóléti központok
járási jelzőrendszeri tanácsadóinak, valamint évente egyszer összehívja őket és közösen értékelik a megye
gyermekvédelmi jelzőrendszerének működését.
(7) Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv gondoskodik a jelzőrendszer
hatékony működését és fejlesztését szolgáló
a) képzések szervezéséről, módszertan kidolgozásáról, és
b) 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás működtetéséről.”

27. §		
A Gyvt. 30. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Egy szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak egy fenntartója van.”
28. §		
A Gyvt. 32. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Nem kell az (5) bekezdés szerint megállapodást kötni]
„c) Biztos Kezdet Gyerekház”
(esetén.)
29. §		
A Gyvt. 35. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Biztos Kezdet Gyermekház szolgáltatásban, a gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint a mini bölcsőde,
a munkahelyi bölcsőde, a családi bölcsőde, a napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátás
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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.”
30. §		
A Gyvt. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/A. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési
lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára
együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.
(2) A Biztos Kezdet Gyerekház a gyermek sikeres óvodai beilleszkedése, valamint a gyermek és a család sikeres
társadalmi integrációja érdekében együttműködik különösen a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a családés gyermekjóléti központtal, a védőnői szolgálattal, az óvodával, a helyben elérhető egyéb, a gyermekek és
a gyermekes családok számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi
jelzőrendszer egyéb tagjaival.
(3) A fenntartó a Biztos Kezdet Gyerekházat szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben
önálló egységeként működteti.”
31. §		
A Gyvt. 39. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
kezdeményezni)
„ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel
is segíteni,”
32. §		
A Gyvt. 40/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ a szolgáltatással érintett
a) gyermek tekintetében a Gyvt. 139. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást,
b) nagykorú személy tekintetében az Szt. 20. §-a szerinti nyilvántartást
vezeti.
(6) A 139. § (1) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító
elektronikus úton is vezethető.”
33. §

(1) A Gyvt. 51. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A titkos menedékház a (10) bekezdésben foglalt személy számára
a) legfeljebb hat hónap időtartamra
aa) lakhatást biztosít, és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ruházattal való ellátást, a mentálhigiénés ellátást,
valamint segítséget nyújt az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez,
ab) közreműködik – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – a titkos menedékház szolgáltatást
szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család, az egyén helyzetének rendezésében, otthontalanságának
megszüntetésében,
ac) segítséget nyújt a bántalmazás következtében kialakult pszichés sérülések kezelésében és jogi tanácsadással
segíti érdekeinek védelmét,
b) legfeljebb öt év időtartamra kiegészítő tevékenysége keretében a bántalmazott társadalmi reintegrációja
érdekében félutasház-szolgáltatást nyújthat.”
(2) A Gyvt. 51. §-a a következő (12)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A családok átmeneti otthona a férőhelyszámon belül kialakított külső férőhelyeken biztosíthatja azoknak
a családoknak az ellátását, amelyek önálló lakhatásra támogatással képesek.
(13) A külső férőhelyen történő ellátás időtartama a 45. § (6) bekezdése és a 47. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
időtartammal együtt sem haladhatja meg a három évet.
(14) A külső férőhelyen ellátott családok számára kedvezményes lakhatást, és ha az önálló életvitel fenntartása
érdekében szükséges, a 32. § (5) bekezdése szerinti megállapodásban meghatározottak szerint szociális munkát kell
biztosítani.
(15) A külső férőhelyek esetében a költségvetési támogatás a normál férőhelyekhez képest csökkentett mértékben
illeti meg a fenntartót. A támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.”
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(1) A Gyvt. 66. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekvédelmi szakszolgáltatás)
„a) 60. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatait a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság
útján,”
(biztosítja.)
(2) A Gyvt. 66. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást önálló intézmény keretében biztosítja, amely intézmény kizárólag az (1)–(3) bekezdés és a 60–65. §
szerinti feladatokat láthatja el.”

35. §		
A Gyvt. 75. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a gyámhatóság az ideiglenes hatályú elhelyezést követően azt állapítja meg, hogy a szülői felügyelet
megszüntetésének okai fennállnak, két hónapon belül pert indít a szülő ellen a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt,
a perindítással egyidejűleg megállapítja a szülő felügyeleti jogának szünetelését, továbbá)
„c) gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, ha a gyermeket ideiglenes hatállyal
nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezték el.”
36. §		
A Gyvt. 78. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nevelésbe vétel elrendelésével egyidejűleg a gyámhatóság)
„b) a gyermek számára gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel,”
37. §		
A Gyvt. 79. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként a gyámhatóság dönt)
„b) a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám személyéről,”
38. §		
A Gyvt. XII. Fejezete a következő 90. és 91. §-sal, valamint a 90. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„A helyettes gyermekvédelmi gyám
90. § (1) A gyámhatóság a gyermek számára – gondozási helyétől függetlenül – a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat javaslata alapján, a gyermekvédelmi gyám kirendelésével egyidejűleg – a gyermekvédelmi gyám
távolléte vagy feladatai ellátásában való tényleges akadályoztatása esetén az azonnali döntést, intézkedést igénylő
ügyekben a helyettesítés megoldása érdekében – helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel.
(2) A helyettes gyermekvédelmi gyámi feladatokat kizárólag a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által
közalkalmazotti jogviszonyban, önálló munkakörben foglalkoztatott gyermekvédelmi gyám láthatja el.
(3) A gyermekvédelmi gyám a 84. § (6) bekezdése szerinti feladatellátása mellett egyidejűleg legfeljebb harminc
gyermek tekintetében láthatja el a helyettes gyermekvédelmi gyámi feladatokat.
91. § (1) A helyettes gyermekvédelmi gyám a gyermekvédelmi gyám távolléte vagy feladatai ellátásában való
tényleges akadályoztatása esetén a gyermek azonnali döntést, intézkedést igénylő ügyeiben a gyermek érdekében
minden olyan döntést meghozhat, illetve intézkedést megtehet, amelyre a gyermekvédelmi gyám jogosult és
köteles. A helyettes gyermekvédelmi gyám a döntéséről és az intézkedéséről a gyermekvédelmi gyámot annak
távolléte, akadályoztatása megszűnésekor haladéktalanul tájékoztatja.
(2) A helyettes gyermekvédelmi gyám kirendelésére, jogállására és tevékenységére a jelen alcímben foglaltakon
túl egyebekben a gyermekvédelmi gyámra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 85. § (5) bekezdés
szerinti tájékoztatási, a 86. § (1) bekezdés h) pontja szerinti jelentéstételi, valamint a 88. § (3) bekezdés szerinti
rendes és végszámadási kötelezettség a helyettes gyermekvédelmi gyámot nem terheli.”
39. §		
A Gyvt. 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„95. § Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az e törvényben foglaltak
szerint biztosítja az otthont nyújtó ellátást, az utógondozói ellátást és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást.
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményt kizárólag az állam fenntartói feladatainak ellátására
a Kormány rendeletében kijelölt szerv tarthat fenn.”
40. §		
A Gyvt. 101. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A miniszter a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján megszervezi a szülői felügyelet nélkül Magyarországon
tartózkodó külföldi állampolgárságú gyermek ellátását, és ennek érdekében – ha számára kötelező tartózkodási
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helyként gyermekvédelmi intézményt kell kijelölni – a Kormány rendeletében kijelölt szerv gyermekotthont,
kizárólag menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó
gyermekotthont, ideiglenes befogadó férőhelyet, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet miatt létesített, illetve
fenntartott ideiglenes befogadó férőhelyet tart fenn, vagy a feladat biztosítása érdekében ellátási szerződést köt.”
41. §

(1) A Gyvt. 135. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 15. § (1)–(5) bekezdésében meghatározott ellátások, intézkedések nyújtása és megtétele, mindezek ellenőrzése,
valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése céljából a (2) bekezdésben
meghatározott adatok kezelésére jogosult]
„g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,”
(2) A Gyvt. 135. § (2) bekezdés a) pontja a következő aj) és ak) alponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti szervek és személyek jogosultak
a gyermek]
„aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;”
(adatainak a kezelésére.)

42. §

(1) A Gyvt. 139. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás esetén az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás kizárólag a 138. §
(1) bekezdés a)–c) és f ) pontjában foglaltakat tartalmazza.”
(2) A Gyvt. 139. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás esetében csak a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat kell
nyilvántartásba venni.”

43. §		
A Gyvt. 145. §-a a következő (2g) bekezdéssel egészül ki:
„(2g) A családok átmeneti otthonára a (2a)–(2f ) bekezdés szabályai helyett az Szt. 58/A. § (2a)–(2f ) bekezdését kell
alkalmazni.”
44. §		
A Gyvt. 149. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„149. § Térítésmentesen kell biztosítani a Biztos Kezdet Gyerekház, a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekjóléti
központ e törvényben meghatározott szolgáltatásait, amely esetekben intézményi térítési díjat sem kell
megállapítani.”
45. §		
A Gyvt. 150. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A családok átmeneti otthona külső férőhelye esetén
a) ha szociális munkát is nyújtanak a család számára, a személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem
haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem 40%-át,
b) az a) ponton kívüli esetben lakhatási költséget kell meghatározni személyi térítési díjként.”
46. §		
A Gyvt. 162. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„o) a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet miatt létesített, illetve fenntartott ideiglenes befogadó férőhely
szakmai feladatait, működésük feltételeit és az ott nyújtott ellátás tartalmát.”
47. §		
A Gyvt. 165. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CI. törvénnyel megállapított 54. § (1) bekezdés f ) pontjában
foglaltak – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. december 31-ét követően követelhetők meg a nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonyban álló személytől. 2018. december 31-ig a nevelőszülői tevékenység ellátásához
– az egyéb feltételek fennállása esetén – elegendő a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők
képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő
tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyam eredményes elvégzése vagy
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az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai”
követelménymodul záróvizsgájának sikeres letétele.”
48. §		
A Gyvt. a következő 179. §-sal egészül ki:
„179. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvénnyel
megállapított 75. § c) pontját, 78. § (2) bekezdés b) pontját, 79. § (5) bekezdés b) pontját, 90. és 91. §-át a helyettes
gyermekvédelmi gyám tekintetében a 2017. január 1-jén folyamatban lévő gyámrendelési eljárásokban, valamint
az ideiglenes hatályú elhelyezésnek és a nevelésbe vételnek a 2016. december 31-ét követő felülvizsgálata során is
alkalmazni kell.
(2) Ha a 2017. január 1-jén folyamatban lévő és azt követően indult ügyekben az eseti gyám kirendelését
a gyermekvédelmi gyám távolléte vagy a feladatai ellátásában való tényleges akadályoztatása miatt kérik,
a gyámhatóság a gyermek részére helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben a helyettes gyermekvédelmi gyám kirendelése önmagában nem érinti
a kirendelt gyermekvédelmi gyám személyét.”
49. §		
A Gyvt.
a)
2. § (1) bekezdésében a „pártfogó felügyelői szolgálat” szövegrész helyébe a „pártfogó felügyelői
szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat)”
szöveg,
b)
11. § (1a) bekezdésében a „jóváhagyott” szövegrész helyébe a „jóváhagyott, a miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzétett” szöveg,
c)
15. § (7) bekezdés b) pontjában a „gyermekvédelmi gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám,
helyettes gyermekvédelmi gyám” szöveg,
d)
32. § (1) bekezdésében a „személyes gondoskodást nyújtó ellátásra” szövegrész helyébe a „Biztos Kezdet
Gyerekház kivételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátásra” szöveg,
e)
37/A. § (1) bekezdésében a „személyes gondoskodást nyújtó” szövegrész helyébe a „Biztos Kezdet Gyerekház
kivételével a személyes gondoskodást nyújtó” szöveg,
f)
51. § (7) bekezdésében a „krízisközpontból” szövegrész helyébe a „krízisközpontból, titkos menedékházból”
szöveg,
g)
68. § (3) bekezdésében az „a gyermek részére a gyermekjóléti központ családsegítést és gyermekjóléti
szolgáltatást végző munkatársát rendeli ki” szövegrész helyébe a „felhívja a gyermekjóléti központot
a védelembe vételhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatási feladatok esetmenedzselésének ellátására”
szöveg,
h)
68. § (4) bekezdésében a „kirendelt családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végző munkatárs” szövegrész
helyébe a „gyermekjóléti központ munkatársa” szöveg,
i)
75/A. § a) pontjában a „gyermekvédelmi gyámot” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot, helyettes
gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
j)
94. § (2) bekezdésében az „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat” szövegrész
helyébe az „– a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokat” szöveg,
k)
103/B. § (2) bekezdésében a „26. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „27. § (2) bekezdésében” szöveg,
l)
141. § (1) bekezdés d) pontjában a „gyermekvédelmi gyámi” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámi,
helyettes gyermekvédelmi gyámi” szöveg
lép.
50. §		
Hatályát veszti a Gyvt.
a)
32. § (6) bekezdés a) pontjában az „esetén” szövegrész,
b)
51. § (8) bekezdés a) pontja,
c)
138. § (4) bekezdése.
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3. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
módosítása
51. §		
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 16. §-ában
a „szociális” szövegrész helyébe a „fejlesztő” szöveg lép.

4. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása
52. §

(1) A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.) 11. § (3) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentéshez csatolni kell)
„c) nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint
az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése
szerinti igazolás másolatát,”
(2) A Köt. 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A fogadó szervezetek bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére és a fogadó szervezetek nyilvántartásából
történő törlésre irányuló eljárások költségmentesek.”

53. §		
A Köt.
a)
3. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontjában az „illetve intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény vagy
hálózat” szöveg,
b)
11. § (4) bekezdés a) pontjában a „bíróság nyilvántartásából” szövegrész helyébe a „civil és egyéb, bírósági
bejegyzéssel létrejött, cégnek nem minősülő szervezetek országos névjegyzékéből” szöveg
lép.

5. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
54. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény a következő 38/G. §-sal egészül ki:
„38/G. § (1) Ha a Tbj. 34. § (1) bekezdése alapján a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező
jövedelem szerzése céljából 2012. január 1-jét megelőzően a rokkantsági nyugdíj megszerzése érdekében kötött
megállapodás 2011. november 1-je és 2012. július 25-e között került megszüntetésre, a megállapodást kötő személy
– kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a kedvezményezett – (a továbbiakban együtt: igénylő)
előzetes biztosítási idejének a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapításakor be kell számítani
a) a 2011. november 1-je és 2012. július 25-e között megszüntetett megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, és
b) a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 2017. július 1-jéig
megkötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt is.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás alapján szerzett szolgálati időt úgy kell tekinteni, mintha
az igénylő azt a 2014. január 1-je és 2016. december 31-e közötti, 2017. január 1-jéhez legközelebb eső időszakban
szerezte volna.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha
a) az igénylő 2012. január 1-jén nem minősült megváltozott munkaképességű személynek,
b) az igénylő 2017. január 1-jén megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, vagy a 2012.
január 1-je és 2016. december 31-e közötti időszak egészében vagy egy részében megváltozott munkaképességű
személyek ellátásában részesült,
c) az igénylő saját jogú nyugellátásban részesül,
d) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az (1) bekezdés a) pontja szerinti
megállapodásra tekintettel befizetett járulékokat visszafizették.
(4) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság az (1) bekezdésben foglaltak
alkalmazásával legkorábban 2017. január 1-jei kezdő időponttal állapítható meg.”
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6. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása
55. §		
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 3. § (4) bekezdés n) pontjában a „szociális
foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „fejlesztő foglalkoztatás” szöveg lép.

7. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
2015. évi CXXXIII. törvény módosítása
56. §

(1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 37. § (3) és
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 8. § (4) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 21. § (2) bekezdése 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.”
(2) Nem lép hatályba az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény 8. § (3) bekezdése.

8. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
57. §		
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 38. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„38. fejlesztő foglalkoztató: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 99/D. § (1) bekezdése
szerinti szervezet;”
58. §		
A Kbt. 33. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja, vagy a Kormány által elrendelt
esetben köteles fenntartani az olyan, védett munkahelynek minősülő szervezeteknek, amelyek 30%-ot meghaladó
mértékben megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak, valamint
az olyan fejlesztő foglalkoztatók számára, amelyek 30%-ot meghaladó mértékben fejlesztő foglalkoztatásban
résztvevőket foglalkoztatnak.”
59. §		
A Kbt. 198. § (1) bekezdés 17. pontjában a „továbbá a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező vagy”
szövegrész helyébe az „a fejlesztő foglalkoztatók, és a” szöveg lép.

9. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény módosítása
60. §		
Nem lép hatályba az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 15. §-a.

10. A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2016. évi LXVII. törvény módosítása
61. §		
A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 237. §
(5) bekezdésében a „32–36. §” szövegrész helyébe a „32–35. §”, a „48–53” szövegrész helyébe a „48–49. §, az 51–53”
szöveg lép.
62. §		
A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 166. §-a
a „102/E. §-a” szövegrész helyett az „– az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási
átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvénnyel megállapított – 102/E. §-a” szöveggel lép hatályba.
63. §		
Nem lép hatályba a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi
LXVII. törvény 36. §-a és 50. §-a.
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11. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével
összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak
átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény módosítása
64. §		
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi
CIV. törvény 17. § (8) bekezdésének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
131/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „és az utcai szociális munka” szövegrész helyett az „ , az utcai
szociális munka és a fejlesztő foglalkoztatás” szöveggel lép hatályba.

12. Záró rendelkezések
65. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. §, az 5–8. §, a 9. § (1) bekezdése, a 11. §, a 16–19. §, a 22. § (2) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, a 24–32. §,
a 33. § (1) bekezdése, a 34. § (1) bekezdése, a 35–44. §, a 46. §, a 48–50. §, az 54. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 9. § (2) bekezdése, a 10. §, a 13. §, a 20. §, a 22. § (3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, az 51. §, az 55. § és
az 57–59. § 2017. április 1-jén lép hatályba.
(4) A 4. §, a 33. § (2) bekezdése, a 34. § (2) bekezdése és a 45. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 23. § (3) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CLXVII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról*
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
1. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 57. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bölcsődékben, mini bölcsődékben jogszabályban meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadságból legfeljebb tizenöt
munkanapot vehet igénybe a munkáltató nevelő, nevelő-oktató, illetve a neveléssel-oktatással összefüggő
feladatok ellátására.”
2. §		
A Kjt. 57. § (3) bekezdésében a „bölcsődékben” szövegrész helyébe a „bölcsődékben, mini bölcsődékben” szöveg lép.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
3. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja,
hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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(1) A Gyvt. 62/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az örökbefogadás utánkövetésére kötelező utánkövetés keretében első alkalommal az örökbefogadás
engedélyezésének jogerőre emelkedését követően hat hónap múlva, azt követően pedig – a rokoni, házastársi
örökbefogadás kivételével – az örökbefogadás engedélyezésének jogerőre emelkedését követően másfél év múlva
kerül sor.”
(2) A Gyvt. 62/C. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadó szülő kérelmére a kötelező utánkövetés időtartama
alatt a (3) bekezdésben meghatározott alkalmakon kívül is bármikor biztosítja az utánkövetést.
(3b) Önkéntes utánkövetés keretében a területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadó szülő kérelmére
utánkövetést biztosít a kötelező utánkövetés időtartamának letelte után három és fél évig.”

5. §		
A Gyvt. 80/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhatóság a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét soron kívül felülvizsgálja
hivatalból, ha)
„ba) a gyermek szüleinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, a szülők elhaláloztak vagy a korábbi
örökbefogadást felbontották.”
6. §		
A Gyvt. 148. §-a a következő (10b) bekezdéssel egészül ki:
„(10b) Bölcsődei ellátás biztosítása esetén a térítési díj fizetésére köteles szülő, más törvényes képviselő
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 4. § a) pont 1. és 3. alpontja szerinti foglalkoztatója részben vagy egészben átvállalhatja
a térítési díj megfizetését.”
7. §		
A Gyvt. 150. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén)
„e) a védelembe vett gyermek”
(gondozását térítésmentesen kell biztosítani.)
8. §		
A Gyvt. a következő 181. §-sal egészül ki:
„181. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló
2016. évi CLXVII. törvénnyel megállapított 43. § (3) bekezdésében meghatározott előnyben részesítési szabályokat
első alkalommal a 2017/2018. bölcsődei nevelési évre történő felvétel során kell alkalmazni.”
9. §		
A Gyvt. a következő 182. §-sal egészül ki:
„182. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról
szóló 2016. évi CLXVII. törvénnyel megállapított 62/C. § (3)–(3b) bekezdését a 2016. december 31-ét követően
engedélyezett örökbefogadások esetén kell alkalmazni.”
10. §		
A Gyvt.
a)
15. § (10a) és (11a) bekezdésében a „bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében”
szöveg,
b)
15. § (16) bekezdésében a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,
c)
162. § (1) bekezdés l) pontjában a „bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében”
szöveg
lép.

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
11. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 6. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha jogszabály kivételt nem tesz,
a) a saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadékra, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékra és
a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok saját jogú növelt összegű járadékára az öregségi nyugdíjra,
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b) a hozzátartozói jogon szerzett mezőgazdasági szövetkezeti járadékra, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékra
és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok hozzátartozói jogon szerzett növelt összegű járadékára a hozzátartozói
nyugellátásokra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
12. §		
A Tny. 22/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/A. § (1) A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető
figyelembe. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező
kereset, jövedelem összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető
figyelembe.
(2) Az öregségi nyugellátásban részesülő személy – ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel –
nyugellátását a saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett
kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege
egytizenketted részének 0,5 százalékával – a jövedelem megszerzését követő naptári év január 1-től – növelni kell.
A nyugdíjnövelés kiszámítása során az a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem vehető figyelembe, amely
után az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.
(3) A nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék-alapot képező
kereset, jövedelem megszerzését követő naptári év
a) szeptember 30-áig, ha kizárólag a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonyból származó keresetet,
jövedelmet kell figyelembe venni,
b) október 31-éig az a) pontban nem említett esetben.
(4) Az öregségi nyugdíj megállapítása esetén a kiszámított nyugellátás összegét meg kell növelni a jogosult részére
korábban – azóta megszűnt saját jogú nyugellátás mellett szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem
alapján – megállapított nyugdíjnövelésnek a megállapítását követő időközi nyugdíjemelések mértékével megemelt
összegével, ideértve a korábbi saját jogú nyugellátás megszűnését követő időközi nyugdíjemeléseket is.
(5) Ha a nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása előtt elhunyt, a hozzátartozói
nyugellátásra jogosult személy a nyugdíjnövelés iránti igényét a hozzátartozói nyugellátás megállapítására irányuló
eljárásban – erre irányuló kérelemmel – érvényesítheti.”
13. §		
A Tny. 44/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/F. § (1) Ha a hozzátartozói nyugdíj iránti kérelem benyújtásakor
a) a jogszerző halálát bizonyító anyakönyvi kivonat, vagy
b) az elhunyt és az árva rokoni kapcsolatát bizonyító közokirat
nem áll rendelkezésre, de az ellátást igénylő hozzátartozó igazolja, hogy bíróságnál kezdeményezte az eltűntnek
vagy holtnak nyilvánítást, illetve a családi jogállás megállapítását, az eljárást fel kell függeszteni.
(2) Ha az ellátást igénylő hozzátartozó az eltűntnek vagy holtnak nyilvánító bírósági határozatot, illetve a családi
jogállást megállapító bírósági határozatot annak jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül benyújtja
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, a hozzátartozói nyugellátást az eredeti igénybejelentés napjának
figyelembevételével kell megállapítani.”
14. §		
A Tny. 79. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nyugdíjfolyósító szerv a nyugellátás megszüntetéséről vagy a nyugdíj összegének csökkentéséről rendelkező
határozat alapján az ellátás folyósítását, illetve a különbözet folyósítását a döntés jogerőre emelkedéséig
felfüggeszti.”
15. §		
A Tny. 84–86. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„84. § (1) Aki nyugellátást jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha a nyugellátás jogalap nélküli
megállapítása, folyósítása vagy felvétele neki felróható.
(2) Felróhatóság hiányában is vissza kell fizetni a bírósági ítélet alapján folyósított nyugellátást, ha a Kúria
felülvizsgálati eljárásban úgy dönt, hogy a nyugellátás megállapítása vagy folyósítása nem volt jogszerű.
(3) A megállapított nyugellátás visszamenőlegesen járó összegét csökkenteni kell annak – a nyugdíjfolyósító szerv
által folyósított – ellátásnak az összegével, amely ugyanarra az időszakra került folyósításra, ha a jogosultat a két
ellátás egyidejűleg nem illethette volna meg. Ha a visszamenőlegesen járó ellátás összege alacsonyabb, mint
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a beszámított összeg, és a beszámított ellátás jogalap nélküli megállapítása, folyósítása vagy felvétele az ellátásban
részesülőnek felróható, a jogalap nélkül felvett különbözetet vissza kell fizetnie.
85. § (1) A foglalkoztató, valamint egyéb szerv és személy köteles megtéríteni a jogalap nélkül felvett nyugellátást,
ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapítása vagy folyósítása az ő mulasztásának, valótlan adatszolgáltatásának
vagy egyéb felróható magatartásának a következménye.
(2) Ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapítása vagy folyósítása több foglalkoztatónak vagy egyéb szervnek,
személynek is felróható, a jogalap nélkül felvett nyugellátás megtérítéséért egyetemlegesen felelnek.
86. § (1) Ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapítása, folyósítása vagy felvétele a foglalkoztatónak vagy
egyéb szervnek, személynek és a nyugellátásban részesülőnek is felróható, a jogalap nélkül felvett nyugellátást
közrehatásuk arányában kötelesek megtéríteni, illetve visszafizetni.
(2) Ha a közrehatások aránya nem állapítható meg, a foglalkoztatót vagy egyéb szervet, személyt és
a nyugellátásban részesülőt egyetemlegesen kell megtérítésre, illetve visszafizetésre kötelezni.
(3) A közrehatás arányában megállapított megtérítési és visszafizetési kötelezettség nem módosítható amiatt, mert
valamelyik kötelezettet terhelő rész nem hajtható be, vagy azt mérsékelték vagy elengedték.
(4) Ha a jogalap nélkül felvett ellátás teljes összege nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
a visszafizetést és a megtérítést nem kell elrendelni.”
16. §

(1) A Tny. 96. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek – ideértve a foglalkoztatókat, illetve egyéb szerveket – a természetes személyről
adatokat társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ-szám) alkalmazásával]
„c) az egyeztetési eljárás és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó, jogszabályban
meghatározott más eljárások lefolytatása céljából”
(tarthat nyilván.)
(2) A Tny. 96. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott célra a társadalombiztosítási jogszabályban, illetve törvényben meghatározott]
„k) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint a Kormány által
kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyedi azonosító,
l) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti személyre szabott
ügyintézési felület szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító”
(tarthatók nyilván.)

17. §

(1) A Tny. 96/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerint az egyeztetési eljárással érintett korcsoportokba tartozó biztosítottak, volt biztosítottak
esetében a korábbi kiértesítési időszak lezárását követő két év elteltével hivatalból újabb adategyeztetési eljárást
kell lefolytatni. Az egyeztetési eljárást akkor is le kell folytatni, ha a korábbi egyeztetési eljárásra azóta megszűnt
kizáró ok miatt nem került sor.”
(2) A Tny. 96/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem kell az (1) és (2) bekezdés alapján hivatalból egyeztetési eljárást lefolytatni, ha
a) a biztosított, volt biztosított öregségi nyugdíjasnak minősül,
b) egyeztetési eljárás van folyamatban, vagy
c) öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti
életjáradék, vagy más, szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset alapján kiszámított
ellátás megállapítása iránti eljárás van folyamatban.”

18. §		
A Tny. 96/E. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem kell adategyezetési eljárást lefolytatni, ha a mezőgazdasági őstermelő a Tbj. 5. § (1) bekezdés i) pontja
szerinti feltétel vizsgálatához kéri a hatósági bizonyítvány kiállítását.”
19. §		
A Tny. 102/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„102/A. § (1) Az öregségi nyugdíj 22/A. § szerinti növelése iránti, 2016. december 31-éig jogerősen le nem zárt
ügyekben a kérelmeket a 2016. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.
(2) Ha a saját jogú nyugellátásban részesülő személy 2016. december 31-éig nem kérte a 2016. január 1-jét
megelőző időszakban szerzett jövedelem alapján járó nyugdíjnövelést, annak összegét a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv 2017. június 30-áig hivatalból állapítja meg. A nyugdíjnövelést
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a) a 2007–2010. évben szerzett jövedelem után e § 2016. december 31-én hatályos szövegében foglaltak szerint,
b) a 2011–2015. évben szerzett jövedelem után a 2016. december 31-én hatályos 22/A. §-ban foglaltak szerint
kell megállapítani.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyugdíjnövelést visszamenőlegesen, attól az időponttól kezdődően kell megállapítani,
amelytől kezdődően az a jogosultat a nyugdíjnövelés iránti kérelem legkorábbi benyújtása esetén megillette volna.
A nyugdíjnövelést és annak visszamenőlegesen járó összegét a jogosultság megszerzésének időpontját követő
időközi nyugdíjemelések mértékével megemelt összegben kell folyósítani.
(4) A nyugdíjnövelés összegét a (2) bekezdésben foglaltak szerint akkor is meg kell állapítani, ha az azóta megszűnt
saját jogú nyugellátás mellett korábban szerzett nyugdíjnövelés jogosultja nem minősül öregségi nyugdíjasnak.
A megállapított nyugdíjnövelést az öregségi nyugdíj folyósításának időpontjától kezdődően kell – a jogosultság
megszerzésének időpontját követő időközi nyugdíjemelések mértékével megemelt összegben – folyósítani.
(5) Ha a 2016. január 1-jét megelőző időszakban nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása
előtt elhunyt, a nyugdíjnövelést a hozzátartozói nyugellátás megállapítására irányuló eljárásban kérelemre,
a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint kell megállapítani.
(6) Az 1955–1959. évben született biztosítottak, volt biztosítottak esetén a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVII. törvénnyel megállapított
96/C. § (2) bekezdése szerinti adategyeztetési eljárást 2018. december 31-ig kell lefolytatni.”
20. §		
A Tny.
a)
38. § (1) bekezdés h) pontjában a „munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatott személy tekintetében
a munka-rehabilitációs díj” szövegrész helyébe a „fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatott személy
tekintetében a fejlesztési foglalkoztatási óradíj” szöveg,
b)
72. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyújtották be” szövegrész helyébe a „nyújtották be, vagy” szöveg,
c)
72. § (3) bekezdésében a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló kivonat vagy” szöveg,
d)
81. § (2) bekezdésében a „84. § (2) bekezdése alapján visszafizetésre kötelezett, illetve a 85. §, a 87. § vagy
a 88. § szerint megtérítésre kötelezett, tovább” szövegrész helyébe a „84–88. § alapján visszafizetésre vagy
megtérítésre kötelezett, vagy” szöveg,
e)
83/C. § (1) bekezdésében a „közszolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „köztisztviselőként vagy
közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban” szöveg,
f)
88. § (1) bekezdésében az „a nyugellátásra jogosult” szövegrész helyébe az „az elhunyt jogszerző” szöveg,
g)
96/B. § (1) bekezdésében az „a biztosítottal” szövegrész helyébe az „az öregségi nyugdíjasnak nem minősülő
biztosítottal” szöveg,
h)
96/D. § (1) bekezdésében az „Az egyeztetési eljárás lezárását követően a korábbi egyeztetési eljárással érintett
és azt megelőző időszakra (a továbbiakban együtt: lezárt időszak)” szövegrész helyébe az „A lezárt időszakra”
szöveg
lép.
21. §		
Hatályát veszti a Tny.
a)
4. § (1) bekezdés i) pontja,
b)
44/C. § (1) bekezdésében a „123. § (2) bekezdés” és a „29. § (9) bekezdés b) pontja” szövegrész,
c)
72. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész,
d)
72. § (2) bekezdés c) pontja,
e)
83/A. § (1) bekezdésében a „ , valamint a 6. § (4) bekezdése szerinti” szövegrész,
f)
101. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , valamint a saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatás után járó
nyugdíjnövelés alapjául szolgáló kereset, jövedelem” szövegrész.

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
22. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 40. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át
biztosított volt, és akinek a gyermeke
a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy
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b) a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy
a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.”
(2) Az Ebtv. 40. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl csecsemőgondozási díjra – az (5) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – jogosult
a) az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette,
b) az – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.)
5. § sz) pontja szerinti – családbafogadó gyám, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza,
c) a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan,
az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák,
d) a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal,
e) az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe
fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból
a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák,
f ) az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni
szándékozó nő meghal,
g) az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe.
(5) A csecsemőgondozási díj
a) a (4) bekezdés a) és g) pontja szerinti esetben a gyermek gondozásba vételének napjától,
b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a gyám kirendelésének napjától,
c) a (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti esetben az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő – igazolás
szerinti – egészségi állapotának fennállásáig,
d) a (4) bekezdés d) és f ) pontja szerinti esetben az elhalálozás napjától
a gyermek születését követő 168. napig jár, ha a (4) bekezdés a)–g) pontja szerinti feltételek bármelyikének
bekövetkezése napján az (1) bekezdésben meghatározottak a (4) bekezdés alapján jogosult személy tekintetében
fennállnak.”
23. §		
Az Ebtv. 42/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Gyermekgondozási díjra jogosult
a) a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
b) az anya, valamint a 40. § (4) bekezdésében meghatározott személy, aki részére csecsemőgondozási díj került
megállapításra és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt
megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt
keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
és a gyermeket saját háztartásában neveli.”
24. §		
Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 42/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi feltételek
mindegyikének megfelel:]
„f ) a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.”
25. §		
Az Ebtv. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb
azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző – 48/A. § (1) bekezdése szerinti – folyamatos
biztosítási időszak alatt a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra,
a) de legfeljebb egy éven át;
b) egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetve otthoni ápolása és – a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
intézményben történő kezelése esetén – a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén
a gyermek egyéves koráig;
c) egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és – a gyermek fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó intézményben történő kezelése esetén – a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás
címén évenként és gyermekenként a szülőnek nyolcvannégy naptári napon át;
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d) háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és – a gyermek fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó intézményben történő kezelése esetén – a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás
címén évenként és gyermekenként a szülőnek negyvenkettő, egyedülálló szülőnek nyolcvannégy naptári napon át;
e) hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és – a gyermek fekvőbetegszakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén – a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő
tartózkodás címén évenként és gyermekenként a szülőnek tizennégy, egyedülálló szülőnek huszonnyolc naptári
napon át.”
26. §

(1) Az Ebtv. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a biztosított a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától
a táppénzre jogosultságot közvetlenül megelőző év első napjáig terjedő időszakban azért nem rendelkezik legalább
180 naptári napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási
díjban vagy gyermekgondozási díjban – kivéve a méltányosságból megállapított ellátásokat – részesült, a táppénz
naptári napi összegét az utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani, ha
a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelménél kedvezőbb.”
(2) Az Ebtv. 48. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A táppénz összege
a) a táppénz alapjának 60%-a, ha a biztosított a 48/A. § (1) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási időszak alatt
rendelkezik legalább 730 – a Tbj. 5. §-a szerinti – biztosításban töltött nappal;
b) a táppénz alapjának 50%-a, ha a biztosított az a) pontban meghatározottnál kevesebb – a Tbj. 5. §-a szerinti –
biztosításban töltött nappal rendelkezik;
c) a táppénz alapjának 50%-a a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, illetve a 44. § d) pontjában
meghatározott esetben,
azzal, hogy táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér
kétszeresének harmincad részét.”

27. §		
Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz,
a baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program
segítségével töltheti ki és a kormányhivatalnál történt regisztrációt követően, kizárólagosan elektronikus úton
nyújthatja be.”
28. §		
Az Ebtv. 62. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz folyósítása alatt a biztosított biztosítási
jogviszonya megszűnik, az ellátást az a szerv folyósítja tovább, amely az ellátást megállapította. Ha a biztosított
az ellátás folyósításának az ideje alatt foglalkoztatót vált, a (2) bekezdésben meghatározott szerv folyósítja a már
megállapított ellátást.”
29. §		
Az Ebtv. 66. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az, aki az egészségbiztosítás pénzbeli ellátását vagy baleseti táppénzt azért vett fel jogalap nélkül, mert
az ellátásban részesülő biztosítottra vonatkozóan a korábban bevallott jövedelemadatok az állami adóhatóságnál
módosításra kerültek, vagy a biztosított jövedelméről a bevallás pótlólag került benyújtásra, felróhatóságra való
tekintet nélkül köteles a jogalap nélkül felvett ellátást visszafizetni.”
30. §		
Az Ebtv. 42/E. § (6) bekezdésében és 62. § (1a) bekezdésében a „szülés” szövegrész helyébe a „gyermek születésének”
szöveg lép.
31. §		
Hatályát veszti az Ebtv. 46. § (3) bekezdése.

5. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
32. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 42. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „bölcsődében”
szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében” szöveg lép.
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6. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
33. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 7. § (3) bekezdése a következő
c) ponttal egészül ki:
[Nevelési ellátásra jogosult – a gyermekre tekintettel folyósított iskoláztatási támogatásra való jogosultság
megszűnésének időpontjától a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig – az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti
személy]
„c) az a) és b) pontban meghatározottakon túl a tizenhatodik életévét betöltött azon gyermekre tekintettel, aki
a tankötelezettsége megszűnését követően súlyos betegsége vagy fogyatékossága következtében önálló életvitelre
képtelen és önkiszolgálási képessége hiányzik.”
34. §		
A Cst. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében
fennáll, a családi pótlékra – közös kérelmükre, 50-50%-os arányban – mindkét szülő jogosult. A kérelemhez csatolni
kell a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban
felváltva gondoskodnak.”
35. §		
A Cst. 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a gyám egyidejűleg több gyermek után lenne jogosult a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét
formájára, a támogatást részére csak egy jogcímen lehet megállapítani azzal, hogy a gyermekgondozást segítő
ellátásra való jogosultság megállapítása esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”
36. §		
A Cst. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családtámogatási ellátás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában
a jogosultság fennáll. A családtámogatási ellátást visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját
megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt.”
37. §		
A Cst. 41. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a szülők egyike jogalap nélkül vett fel a gyermekük után járó gyermekgondozási támogatást vagy
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti, az egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásának minősülő ellátást, mindkét szülő erre irányuló egybehangzó nyilatkozata alapján a jogalap nélkül felvett
ellátás a másik szülőnek – a közös háztartásban nevelt gyermekükre tekintettel – megállapított gyermekgondozási
támogatás 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.”
38. §		
A Cst.
a)
7. § (1) bekezdés a) pontjában az „az ellátással érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik” szövegrész helyébe az „az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él” szöveg
b)
25. § (3) bekezdésében az „e bekezdés” szövegrész helyébe az „a (2a) bekezdés és e bekezdés” szöveg
lép.
39. §		
Hatályát veszti a Cst. 2. § e) pontjában az „és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező” szövegrész.

7. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
40. §		
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (6) bekezdésében
a)
a „Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: KvfP. Zrt.)” szövegrész helyébe a „Corvinus Kockázati
Tőkealap-kezelő Zrt. (a továbbiakban: CKTA) által kezelt Tőkealap” szöveg,
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b)
c)
lép.

a „KvfP. Zrt.” szövegrészek helyébe a „CKTA által kezelt Tőkealap” szöveg,
az „5 éven belül” szövegrész helyébe a „7 éven belül” szöveg

8. 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 módosítása
41. §		
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 1. alcíme
a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a nyugdíjbiztosítási átutalással és a nyugdíjbiztosítási
visszautalással kapcsolatos eljárásokban a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”
42. §		
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 4. §-a
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A valorizációs szorzószámok alkalmazásával megállapításra kerülő nyugdíjbiztosítási átutalás esetén
az ügyintézési határidő tárgyév április 15-én jár le, ha a nyugdíjbiztosítási átutalás iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíjmegállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és az általános
ügyintézési határidő tárgyév április 15-ét megelőzően telne le.”
43. §		
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
1. alcímének címében az „Értelmező” szövegrész helyébe az „Általános” szöveg lép.

9. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény módosítása
44. §		
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2015. évi CCXXIII. törvény 25. §-ának a Gyvt. 44/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „– telephelyként
működő –” szövegrész helyett az „– egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben
működő –” szöveggel lép hatályba.
45. §		
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2015. évi CCXXIII. törvény 26. §-ának a Gyvt. 44/B. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „– telephelyként
működő –” szövegrész helyett az „– egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben
működő –” szöveggel lép hatályba.

10. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV. törvény módosítása
46. §		
Nem lép hatályba az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV. törvény 11. §
(1) bekezdése.

11. Záró rendelkezések
47. §

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

Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 46. § 2016. december 31-én lép hatályba.
Az 1. és a 2. §, a 4–7. §, a 9–26. §, a 28–39. §, valamint a 41–43. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
A 3. § és a 8. § 2017. március 1-jén lép hatályba.
A 27. § 2017. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2016. évi CLXVIII. törvény
az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról*
1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
1. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 12. §-a helyébe a következő lép:
„12. § A földrészleten kívül önálló ingatlanként kell nyilvántartani:
a) az épületet, a pincét, a föld alatti garázst és más építményt, ide nem értve a nyomvonal jellegű építményt,
aa) ha az nem vagy csak részben a földrészlet tulajdonosának a tulajdona, vagy
ab) ha az a földrészlet tulajdonosának a tulajdona és a tulajdonos annak az ingatlan-nyilvántartásban önálló
ingatlanként való feltüntetését kérte,
b) a társasházban levő öröklakást, illetőleg külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiséget
(a továbbiakban: öröklakás) a közös tulajdonban levő részekből az öröklakás-tulajdonost megillető hányaddal
együtt,
c) a szövetkezeti házban levő szövetkezeti lakást, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiséget,
d) a közterületről nyíló pincét (föld alatti raktárt, garázst stb.) függetlenül annak rendeltetésétől [a)–d) pontok
szerinti ingatlanok együtt: egyéb önálló ingatlan].”

2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról
2. §

(1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására
biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell a fogyasztó által kezdeményezett hívás sikeres felépülésének
időpontjától számított öt perc várakozási időn belüli hívásfogadást és az érdemi ügyintézés megkezdését, kivéve,
ha az a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem lehetséges, feltéve, hogy a vállalkozás úgy járt
el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A vállalkozás köteles a panasszal kapcsolatos élőhangos
ügyintézés választását a fogyasztó beazonosítása nélküli módon – reklám továbbítása nélkül – a telefonos eléréssel
működtetett ügyfélszolgálat menüsorrendjének első helyére tenni. Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi
telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt
hangfelvétellel rögzíteni kell. Ha a hangfelvétel tartalmazza a 17/A. § (5) bekezdése szerinti tartalmi elemeket – ide
nem értve a panasz előterjesztésének helyét, a fogyasztó által bemutatott bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet
felvevő személy aláírását, valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét –, a jegyzőkönyv felvétele a fogyasztó
beleegyezésével mellőzhető. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni és öt évig meg kell őrizni.”
(2) Az Fgytv. 17/B. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A fogyasztó kérésére, a fogyasztó erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül
díjmentesen
a) biztosítani kell a vállalkozás (1) bekezdés szerinti ügyfélszolgálatán a hangfelvétel meghallgatását,
b) hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételről másolatot kell biztosítani.
(3b) Amennyiben a fogyasztó kéri, a hangfelvételről készült másolatot elektronikus úton kell rendelkezésére
bocsátani. A fogyasztó a (3a) bekezdésben foglalt jogait együttesen és külön-külön is gyakorolhatja. A vállalkozás
a hangfelvétel kiadását a fogyasztó azonosításán túl egyéb feltételhez nem kötheti. A vállalkozás a hangfelvétel
készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi
azonosítószámról a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles.”

3. §		
Az Fgytv. 47/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontja szerinti
elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő
ismételten megállapított jogsértése esetén a bírság összege 200 ezer forinttól
a) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de
legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető,
továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 2 milliárd forintig,
* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió forintig, illetve a fogyasztók széles
körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni
hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó
vállalkozás esetén 5 millió forintig
terjedhet.”
4. §		
Az Fgytv. 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatát közzéteszi, ide nem értve az 51/B. §-ban meghatározott
közzétételi kötelezettséggel érintett határozatokat.”
5. §		
Az Fgytv. MÁSODIK RÉSZE a következő 51/B. §-sal egészül ki:
„51/B. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal
vagy a bíróság által hozott jogerős döntést, valamint az azzal kapcsolatos alábbi adatokat:
a) a közzététel e § szerinti jogcímét,
b) a jogerő beálltára történő utalást,
c) az eljáró hatóság vagy bíróság megnevezését,
d) az ügy számát és tárgyát,
e) a jogsértő vállalkozás nevét, székhelyét, a nyilvántartási számát vagy cégjegyzékszámát és adószámát,
f ) a vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során használt, a fogyasztók számára beazonosítható
elnevezését, honlapjának címét,
g) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényére történő utalást,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölését, valamint
i) a közzététel napját és a honlapról történő törlés (7) bekezdés szerinti várható időpontját.
(2) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter a jogorvoslat során hozott és a közzétett döntés érdemében változást
eredményező közigazgatási vagy bírósági döntés tudomására jutásakor az (1) bekezdés szerinti módon közzéteszi:
a) a jogorvoslattal érintett döntésre vonatkozó, (1) bekezdés szerinti információkat, ha azok törlésre kerültek
a honlapról,
b) a jogorvoslat során hozott közigazgatási vagy bírósági döntést.
(3) A bíróság, a fogyasztóvédelmi hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal az (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó
döntését, valamint az (1) bekezdés b) és g) pontjában meghatározott adatokat a döntés kézbesítését követő
30 napon belül, elektronikus úton megküldi közzététel céljából a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére.
A bíróságnak nem kell külön értesítenie a fogyasztóvédelemért felelős minisztert, ha a fogyasztóvédelmi hatóság
a perben félként vesz részt.
(4) A (3) bekezdés szerint megküldendő közigazgatási döntésből
a) a fogyasztóvédelmi hatóság döntése esetében a Ket. 69/A. § (2) bekezdése alapján a személyes adatot és védett
adatot,
b) a Gazdasági Versenyhivatal döntése esetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvény 55/C. § (2) bekezdése alapján a korlátozottan megismerhető adatot
törölni kell.
(5) A (3) bekezdés szerint megküldött bírósági döntések közzétételére a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 166. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a bírósági döntésben szereplő személyek azonosítását lehetővé tevő adatok törlésére a fogyasztóvédelemért
felelős miniszter köteles, ha azt a bíróság saját hatáskörében nem végezte el,
b) a bírósági határozatból a jogsértő vállalkozás (1) bekezdésben meghatározott adatait nem kell törölni,
c) a Bszi. 166. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.
(6) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti közzétételt a közigazgatási vagy bírósági
döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles elvégezni.
(7) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján közzétett adatokat – feltéve, hogy
a vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott újabb
súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság jogerősen meg nem
állapította – a közzétételtől számított két év elteltével törli a honlapról.
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(8) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter biztosítja, hogy a honlapon az (1) bekezdés alapján közzétett
közigazgatási vagy bírósági döntés, valamint az azzal kapcsolatos adatok szövegében a vállalkozás nevére,
annak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során használt, a fogyasztók számára beazonosítható
elnevezésére, honlapjának címére, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint a bíróság
jogerős döntésére, a jogorvoslati eljárás tényére és a megsértettként megjelölt jogszabályi rendelkezésre keresni
lehessen.”
6. §		
Az Fgytv. 55. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, az 51/B. § (1) bekezdésében előírt közzétételi
kötelezettséggel járó súlyos jogsértések eseteire,”
(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.)
7. §		
Az Fgytv. 36/A. § (1) bekezdésében a „január 31-éig” szövegrész helyébe a „március 1-jéig” szöveg lép.

3. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
8. §		
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 31. § (3a) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban, valamint a 83/B. §
(1) bekezdése, a 90. § (7) bekezdése, a 93/A. § (8) bekezdése, a 93/B. § (6) bekezdése, a 94. § (2f ) bekezdése és
a 99/C. § (2) bekezdése szerinti jogvitás eljárásokban az ügyintézési határidő hatvan nap.”
9. §

(1) Az Eht. 58. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben az eljáró tanács – a tényállás tisztázása során felmerült tények, körülmények alapján –
a létrehozni, megállapítani kért szerződéses tartalom módosítására hívja fel a kérelmezőt, és az ügyfél azt nem vagy
nem megfelelően teljesíti vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzódását eredményezheti,
az eljáró tanács a szerződés létrehozása, tartalmának megállapítása körében mellőzi a döntéshozatalt és az ügy
tárgya, illetve a jogsértés tekintetében a rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy megszünteti az eljárást.”
(2) Az Eht. 58. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítésével összefüggő jogvitás eljárás során az egyezség
létrehozása érdekében az eljáró tanács tárgyalást tart. Ha a tárgyaláson a felek bármelyike a szabályszerű idézés
ellenére nem jelenik meg vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását
előzetesen alapos okkal nem menti ki vagy nyolc napon belül megfelelően nem igazolja, továbbá ha az idézésre
meghallgatásra nem alkalmas állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzódását, a valós tényállás feltárásának meghiúsítását eredményezi az eljáró
tanács az ügyfelet eljárási bírsággal sújtja. Az eljárási bírság összege vonatkozásában a 38. § (2), (3) és (5) bekezdése
alkalmazandó, azzal az eltéréssel, hogy nettó árbevétel alatt az eljárás résztvevőjének számviteli törvény szerinti
nettó árbevételét kell érteni.”

10. §		
Az Eht. 59. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben az ellenérdekű ügyfél nem vagy nem megfelelően teljesíti az eljáró tanács nyilatkozattételre vagy
adatszolgáltatásra történő kötelezését vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzódását,
a valós tényállás feltárásának meghiúsítását eredményezheti, az eljáró tanács az ellenérdekű ügyfelet ismételten
nyilatkozattételre vagy adatszolgáltatásra kötelezi és egyidejűleg eljárási bírsággal sújtja. Ha az ellenérdekű ügyfél
az ismételt nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, vagy
egyébként olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzódását, a valós tényállás feltárásának meghiúsítását
eredményezheti, az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatok alapján dönthet. Az eljárási bírság összege
vonatkozásában a 38. § (2), (3) és (5) bekezdése alkalmazandó, azzal az eltéréssel, hogy nettó árbevétel alatt
az eljárás résztvevőjének számviteli törvény szerinti nettó árbevételét kell érteni.
(5b) Amennyiben az eljáró tanács nyilatkozattételre vagy adatszolgáltatásra kötelezi a kérelmező ügyfelet, és
az ügyfél azt nem vagy nem megfelelően teljesíti, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás
elhúzódását, a valós tényállás feltárásának meghiúsítását eredményezheti, az eljáró tanács az ismételt
nyilatkozattételre vagy adatszolgáltatásra kötelezéssel egyidejűleg az ügyfelet eljárási bírsággal sújthatja. Ha
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az ügyfél az ismételt nyilatkozattételre vagy adatszolgáltatásra kötelezést nem vagy nem megfelelően teljesíti, vagy
egyébként olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzódását, a valós tényállás feltárásának meghiúsítását
eredményezheti, az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy az eljárást megszünteti. Az eljárási
bírság összege vonatkozásában a 38. § (2)–(3) és (5) bekezdése alkalmazandó, azzal az eltéréssel, hogy nettó
árbevétel alatt az eljárás résztvevőjének számviteli törvény szerinti nettó árbevételét kell érteni.”
11. §		
Az Eht. 61/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61/A. § Az eljáró tanács döntése elleni jogorvoslatra az Elnök döntése elleni jogorvoslatra vonatkozó szabályok
alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy a 83/B. § (1) bekezdése, 90. § (7) bekezdése, 94. § (2f ) bekezdése és 99/C. §
(2) bekezdése szerinti jogvitás eljárásban hozott döntés esetében nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének.”
12. §		
Az Eht. 63. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerint előírt, fenntartott, módosított kötelezettség a jelentős piaci erejű szolgáltatóként
azonosított szolgáltatót abban az esetben is terheli, ha a kötelezettséggel érintett elektronikus hírközlő hálózatnak
nem a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató az üzemeltetője. Ebben az esetben a jelentős piaci erejű
szolgáltató az (1) bekezdés szerint előírt, fenntartott, módosított kötelezettségét az Elnök 62–65. §-a szerint hozott
határozatában meghatározott szabályok szerint és módon köteles teljesíteni.”
13. §		
Az Eht. „Az elektronikus hírközlő berendezések forgalmazásának feltételei” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A rádióberendezések forgalmazására, valamint az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó
szabályok
79. § (1) Rádióberendezés, valamint az Európai Bizottság által meghatározott rádióberendezés-osztályok és
kategóriák esetén a rádióberendezés és a rendeltetésszerű használatot lehetővé tevő szoftverek együttese akkor
hozható forgalomba, forgalmazható, vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az Elnök rendeletében meghatározott
követelményeknek, valamint a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó az Elnök
rendeletében meghatározott kötelezettségeinek eleget tett.
(2) Az e törvényben, valamint az Elnök rendeletében meghatározott, a rádióberendezések forgalomba hozatalára,
forgalmazására és üzembe helyezésére vonatkozó előírások betartását a Hivatal felügyeli.
80. § (1) A rádióberendezést a környezet- és természetvédelmi jogszabályokban előírt követelmények betartásával
úgy kell kialakítani, hogy ne veszélyeztesse az emberek és a háziállatok egészségét és biztonságát, biztosítsa
a természetvédelmi oltalom alatt álló területek és védett természeti értékek fennmaradását, a tulajdon védelmét,
a rádióspektrum hatékony használatát és a káros zavarás elkerülését.
(2) A rádióberendezés megfelelőségét a gyártó megfelelőségértékelési eljárás lefolytatása alapján kiállított
megfelelőségi nyilatkozattal igazolja.
(3) Az Európai Bizottság által meghatározott rádióberendezés-osztályok és kategóriák akkor hozhatók forgalomba,
forgalmazhatók vagy helyezhetők üzembe, ha teljesítik az Európai Bizottság által meghatározott együttműködési
képességre, csalás elleni védettségre, az előfizetők és felhasználók magánszférájának védelmére, a fogyatékkal élők
hozzáférésének biztosítására és a segélyhívó szolgálatok elérésének támogatására vonatkozó követelményeket.
81. § (1) Nagyfrekvenciás villamos berendezést, valamint egyéb nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő
villamos vagy elektronikus berendezést úgy kell kialakítani, hogy az általa okozott elektromágneses zavar ne haladja
meg azt a szintet, amely az elektronikus hírközlő berendezések és más villamos vagy elektronikus berendezések
rendeltetésszerű működését akadályozza.
(2) Az e törvényben, valamint az Elnök rendeletében meghatározott, a nagyfrekvenciás villamos berendezések,
valamint egyéb nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő villamos vagy elektronikus berendezések forgalomba
hozatalára, forgalmazására és üzembe helyezésére vonatkozó előírások betartását a Hivatal felügyeli.”
14. §

(1) Az Eht. 83/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felek az egyeztetés lezárásának határidejét írásba foglalt közös megegyezéssel a 83/B. § (1) bekezdésétől
eltérően is megállapíthatják. Az e bekezdés szerinti megegyezés létrehozása tárgyában folytatott egyeztetést
az (1) bekezdés szerinti ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül le kell zárni. Ha valamely fél az e bekezdés
szerinti megegyezés létrehozását kezdeményezi, arra a másik fél köteles 15 napon belül érdemben nyilatkozni,
a kezdeményezés elutasítása esetén a másik fél köteles az elutasítást írásban megindokolni és bizonyítékokkal
alátámasztani.”
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(2) Az Eht. 83/A. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti ajánlatra a megkeresett fél a (2) bekezdésben meghatározott időtartamon
belül nem vagy nem érdemben válaszol vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a felek közti egyeztetés
elhúzódását eredményezi, az írásbeli ajánlatot benyújtó fél a felek közti egyeztetés előmozdítása, az érdemi
együttműködés elősegítése, valamint a jogsértés megállapítása és jogkövetkezmény alkalmazása érdekében
általános hatósági felügyeleti eljárás iránti kérelmet nyújthat be a Hivatalhoz, amennyiben a kérelem tárgyával
összefüggésben jogvitás eljárás nem indult.
(9) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerinti ajánlatra a megkeresett fél a (2) bekezdésben meghatározott
időtartamon belül nem vagy nem érdemben válaszol vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a felek közti
egyeztetés elhúzódását eredményezi, a Hivatal bírságot szab ki, amelynek mértéke a jogsértő nettó árbevételének
legfeljebb 0,05%-a, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy az árbevétel közlésének hiányában a bírság
mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. E § alkalmazása szempontjából nettó árbevétel alatt
az eljárás résztvevőjének számviteli törvény szerinti nettó árbevételét kell érteni.
(10) A bírság mértékének megállapítása során a 48. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett a Hivatal
mérlegeli az ügy összes körülményét, így különösen a jogsértő árbevételét, a jogsértéssel okozott hátrányok súlyát,
a jogsértés ismételtségét.”
15. §

(1) Az Eht. 83/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az 57–61. § szerinti jogvitás eljárás szabályait kell alkalmazni a következő
eltérésekkel:
a) a kérelemhez csatolni kell a 83/A. § (1) bekezdése szerinti ajánlatot, az annak kézhezvételét igazoló postai
tértivevényt vagy más okiratot, valamint – ha rendelkezésre áll – a másik fél nyilatkozatát, illetve az ajánlatra adott
érdemi választ és az ajánlat elutasítása esetén az elutasítás okát alátámasztó bizonyítékokat,
b) a hálózatüzemeltetőnek kell bizonyítania a 83/A. § (4) bekezdése szerinti valamely feltétel fennállását, valamint
az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségét.”
(2) Az Eht. 83/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a jogvitás eljárás során feltárt tényállás alapján a Hatóság megállapítja a 83/A. § (8) bekezdésében
foglalt jogsértést és ugyanezen jogsértés tárgyában a jogvitás eljárás megindítását megelőzően nem indult
általános hatósági felügyeleti eljárás, a Hatóság a jogvitás eljárást érdemben lezáró döntésében a 83/A. §
(9)–(10) bekezdésében meghatározott bírság kiszabására is jogosult.”

16. §

(1) Az Eht. 90. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Amennyiben a szerződéskötésre kötelezett fél olyan magatartást tanúsít, amely a felek közti egyeztetés
elhúzódását eredményezi, a megkereső fél a felek közti egyeztetés előmozdítása, a szerződés megkötése érdekében
általános hatósági felügyeleti eljárás iránti kérelmet nyújthat be a Hivatalhoz, amennyiben a kérelem tárgyával
összefüggésben jogvitás eljárás nem indult.
(6b) Abban az esetben, ha a szerződéskötésre kötelezett fél magatartása a felek közti egyeztetés elhúzódását
eredményezi, a Hivatal bírságot szab ki, amelynek mértéke a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de
legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy az árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább
ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. E § alkalmazása szempontjából nettó árbevétel alatt az eljárás
résztvevőjének számviteli törvény szerinti nettó árbevételét kell érteni.
(6c) A bírság mértékének megállapítása során a 48. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett a Hivatal
mérlegeli az ügy összes körülményét, így különösen a jogsértő árbevételét, a jogsértéssel okozott hátrányok súlyát,
a jogsértés ismételtségét.”
(2) Az Eht. 90. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Amennyiben a jogvitás eljárás során feltárt tényállás alapján a Hatóság megállapítja a (6a) bekezdésben foglalt
jogsértést és ugyanezen jogsértés tárgyában a jogvitás eljárás megindítását megelőzően nem indult általános
hatósági felügyeleti eljárás, a Hatóság a jogvitás eljárást érdemben lezáró döntésében a (6b) és (6c) bekezdésében
meghatározott bírság kiszabására is jogosult.”

17. §

(1) Az Eht. 93/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A hálózatüzemeltető a (3) bekezdés szerinti megkeresés teljesítéséről vagy a teljesítés megtagadásáról
köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül igazolható módon, érdemben nyilatkozni. A hálózatüzemeltető
a megkeresés teljesítését annyiban tagadhatja meg, amennyiben az a hálózatok biztonságára és integritására,
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a nemzetbiztonságra, a közegészségre, a közbiztonságra és a minősített adatok védelmére tekintettel szükséges.
Amennyiben a hálózatüzemeltető a megkeresés teljesítését megtagadja, akkor a megtagadást köteles
a megtagadási ok megjelölésével írásban megindokolni és bizonyítékokkal alátámasztani.”
(2) Az Eht. 93/A. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti megkeresésre a megkeresett fél a (4) bekezdésben meghatározott
időtartamon belül nem vagy nem érdemben válaszol vagy a helyszíni vizsgálat (6) bekezdésében foglaltak szerinti
lefolytatását akadályozza, a Hatóság a jogvitás eljárást érdemben lezáró döntésében bírságot szabhat ki, amelynek
mértéke a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy
az árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. E §
alkalmazása szempontjából nettó árbevétel alatt az eljárás résztvevőjének számviteli törvény szerinti nettó
árbevételét kell érteni.
(8b) A bírság mértékének megállapítása során a 48. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett a Hatóság
mérlegeli az ügy összes körülményét, így különösen a jogsértő árbevételét, a jogsértéssel okozott hátrányok súlyát,
a jogsértés ismételtségét.”
18. §

(1) Az Eht. 93/B. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A hálózatüzemeltető a (3) bekezdés szerinti megkeresés teljesítéséről vagy a teljesítés megtagadásáról
köteles a kézhezvételtől számított 14 napon belül igazolható módon, érdemben nyilatkozni. A hálózatüzemeltető
a (3) bekezdés szerinti megkeresés teljesítését annyiban tagadhatja meg, amennyiben
a) az a hálózatok biztonságára és integritására, a nemzetbiztonságra, a közegészségre, a közbiztonságra és
a minősített adatok védelmére tekintettel szükséges,
b) az (1) bekezdés szerinti információkat az e-közmű útján már hozzáférhetővé tette, aktualizálta, vagy
c) az (1) bekezdés szerinti információkat elektronikus formában már nyilvánosan hozzáférhetővé tette.
(5) Amennyiben a hálózatüzemeltető a megkeresés teljesítését a (4) bekezdés szerint megtagadja, akkor
a megtagadást köteles a megtagadási ok megjelölésével a megkeresés kézhezvételétől számított 14 napon belül
írásban megindokolni és bizonyítékokkal alátámasztani, ellenkező esetben az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási
kötelezettségének a megkeresés kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles eleget tenni.”
(2) Az Eht. 93/B. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Amennyiben az (3) bekezdés szerinti megkeresésre a megkeresett fél az (5) bekezdésben meghatározott
időtartamon belül nem vagy nem érdemben válaszol, a Hatóság a jogvitás eljárás érdemben lezáró döntésében
bírságot szabhat ki, amelynek mértéke a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de legalább százezer
forint. Árbevételi adatok vagy az árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint,
legfeljebb százmillió forint. E § alkalmazása szempontjából nettó árbevétel alatt az eljárás résztvevőjének számviteli
törvény szerinti nettó árbevételét kell érteni.
(6b) A bírság mértékének megállapítása során a 48. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett a Hatóság
mérlegeli az ügy összes körülményét, így különösen a jogsértő árbevételét, a jogsértéssel okozott hátrányok súlyát,
a jogsértés ismételtségét.”

19. §		
Az Eht. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és
más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell
az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét.
(2) Az elektronikus hírközlési építményt elsősorban közterületen, meglévő elektronikus hírközlési építmények
közös eszközhasználatával vagy más fizikai infrastruktúra elemeinek vagy más hálózatüzemeltető meglévő fizikai
infrastruktúrájának felhasználásával kell elhelyezni, úgy, hogy a lehető legkisebb mértékben érintsen egyéb nem
köztulajdonban lévő ingatlant.
(2a) A hálózatüzemeltető és az elektronikus hírközlési szolgáltató együttműködnek a nagy sebességű
elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében, ennek keretében a hálózatüzemeltető köteles tűrni
a fizikai infrastruktúrájának a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítéséhez szükséges elektronikus
hírközlési építmény létesítéséhez történő felhasználását. Az elektronikus hírközlési építmény kiépítésének és
karbantartásának költségeit az elektronikus hírközlési szolgáltató viseli.
(2b) A fizikai infrastruktúra (2a) bekezdés szerinti felhasználásához való hozzájárulásról szóló megállapodás
megkötését az elektronikus hírközlési szolgáltatónak írásbeli ajánlattal kell kezdeményeznie a hálózatüzemeltetőnél.
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A megállapodás létesítésére vonatkozó ajánlatnak tartalmaznia kell
a) a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény megjelölését, annak jellemzőit, elhelyezésének helyét, módját
és helyigényét,
b) a fizikai infrastruktúra igénybe venni kívánt elemeinek megjelölését,
c) az igényelt használati jog és szükség szerint a kapcsolódó szolgalmi jog pontos tartalmát,
d) az elektronikus hírközlési építményen elhelyezni kívánt elektronikus hírközlési berendezések megjelölését,
műszaki jellemzőit,
e) az elektronikus hírközlési építmény létesítését követően az építmény környezetének helyreállítására vonatkozó
terveket,
f ) a megállapodás megkötésére irányuló, a használati jog és szükség szerint a kapcsolódó szolgalmi jog alapításáról
szóló szerződéstervezetet, valamint a hálózatüzemeltető részére fizetendő ellenértéket tartalmazó egyértelmű
ajánlatot, valamint
g) a (2d) és (2f ) bekezdésben foglaltakra vonatkozó figyelemfelhívást.
(2c) A hálózatüzemeltető az ajánlat beérkezésétől számított 15 napon belül írásban válaszol az elektronikus
hírközlési szolgáltatónak, amelyben a (2b) bekezdés szerinti ajánlatot elfogadja vagy elutasítja. Amennyiben
a hálózatüzemeltető az ajánlatot elfogadja, akkor az ajánlatra adott válasznak tartalmaznia kell legalább
a) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlattal érintett fizikai infrastruktúra átalakítással vagy átalakítás nélkül
alkalmas-e az ajánlat szerinti felhasználásra; továbbá
b) az átalakítás szükségességére vonatkozó nyilatkozat esetén az átalakítás költségére vonatkozó becslést, valamint
az átalakítás kivitelezésének várható időtartamát.
Az átalakítás kivitelezésének időtartama a létesítési megállapodás létrejöttének időpontjától számított 270 napot
nem haladhatja meg. Az átalakítás költségére vonatkozó becslés alapjául a fizikai infrastruktúra szükséges
átalakításával közvetlen összefüggésben felmerülő indokolt és arra alkalmas dokumentumokkal igazolt költségek
szolgálhatnak.
(2d) A hálózatüzemeltető – törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet eltérő
rendelkezése hiányában – a (2b) bekezdés szerinti ajánlatot kizárólag akkor jogosult elutasítani, ha
a) az ajánlat szerint felhasználni kívánt fizikai infrastruktúra objektív műszaki okok miatt nem alkalmas arra, hogy
annak felhasználásával a tervezett elektronikus hírközlési építmény a tervezett módon megvalósulhasson, azzal,
hogy önmagukban az átalakítás szükségessége vagy a fizikai infrastruktúrán már nyújtott szolgáltatások nem
minősülnek megtagadást megalapozó objektív műszaki oknak,
b) a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény helyigénye az annak létesítésével érintett hálózat meglévő
vagy tervezett helyigényével nem egyeztethető össze,
c) a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény vagy annak létesítése sérti vagy közvetlenül és nyilvánvalóan
veszélyezteti az emberi életet, egészséget vagy a vagyonbiztonságot,
d) a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény vagy annak létesítése az annak létesítésével érintett hálózat
vagy más hálózatok működését, biztonságát vagy integritását akadályozza vagy veszélyezteti,
e) a létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény vagy annak működése az annak létesítésével érintett
hálózat útján nyújtott szolgáltatásokkal súlyos interferenciát okoz vagy e szolgáltatások nyújtását egyéb módon
akadályozza vagy veszélyezteti, vagy
f ) a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítéséhez szükséges elektronikus hírközlési építmény
létesítéséhez az elektronikus hírközlési szolgáltató (2b) bekezdés szerinti ajánlatában megjelölt fizikai infrastruktúra
helyett más alkalmas – az ajánlatban foglalttal egyenértékű – infrastruktúrát vagy egyéb hozzáférési lehetőséget
ajánl fel, feltéve, hogy az ilyen módon felajánlott hozzáférésre tisztességes és ésszerű feltételek mellett kerülhet sor.
(2e) Amennyiben a hálózatüzemeltető az ajánlatot a (2d) bekezdés szerint elutasítja, akkor az elutasításról szóló
válaszában köteles megjelölni a (2d) bekezdés a)–f ) pontja szerinti valamely okot, továbbá válaszát köteles
indokolni és bizonyítékokkal alátámasztani. Az elektronikus hírközlési szolgáltató a hálózatüzemeltető ajánlatra
adott válaszának beérkezésétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a hálózatüzemeltetőt az általa
megadott műszaki-gazdasági feltételek elfogadásáról vagy elutasításáról.
(2f ) Ha a hálózatüzemeltető a (2b) bekezdés szerinti ajánlatra:
a) a (2c) pont szerinti határidőn belül nem válaszol,
b) az ajánlatot elutasítja, vagy
c) a megállapodás az ajánlat kézhezvételétől számított 45 napon belül nem jön létre, a Hatóság kérelemre
a használati jogot és szükség szerint a kapcsolódó szolgalmi jogot alapító határozatával – a nagy sebességű

82650

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 208. szám

elektronikus hírközlő hálózat kiépítéséhez fűződő közérdekből, a szükséges mértékben – korlátozhatja
a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúra feletti használatának és a használat átengedésének jogát.
(2g) Ha a hálózatüzemeltető a (2b) bekezdés szerinti ajánlatot a (2d) bekezdés f ) pontja alapján utasítja el, a Hatóság
a (2f ) bekezdés szerinti eljárásban a (2b) bekezdés szerinti ajánlattal érintett fizikai infrastruktúra vonatkozásában
korlátozhatja a használat és a használat átengedésének jogát. A (2f ) bekezdés szerinti eljárás iránt benyújtott
kérelem elutasítása esetén a hálózatüzemeltetőt a hatósági határozat közlésétől számított 30 napig szerződéskötési
kötelezettség terheli a (2d) bekezdés f ) pontja alapján felajánlott fizikai infrastruktúra vonatkozásában.
(2h) A (2f ) bekezdés szerinti eljárásban az 57–61. §-ok szerinti eljárás szabályait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
a) az eljárást a hálózatüzemeltető vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató kezdeményezheti,
b) az eljárás lefolytatására irányuló kérelemhez csatolni kell a (2b) bekezdés szerinti ajánlatot, az annak
kézhezvételét igazoló postai tértivevényt vagy a kézhezvételt igazoló más okiratot, valamint – ha rendelkezésre
áll – a hálózatüzemeltető nyilatkozatát, illetve az ajánlatra adott érdemi választ és az ajánlat elutasítása esetén
az elutasítás okát alátámasztó bizonyítékokat, továbbá annak igazolását, hogy a fizikai infrastruktúra nagy
sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítéséhez szükséges elektronikus hírközlési építmény létesítéséhez kerül
felhasználásra,
c) az elektronikus hírközlési szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a fizikai infrastruktúra felhasználása a nyilvános
nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítéséhez szükséges,
d) amennyiben a (2d) bekezdés f ) pontja szerint felajánlott más – az ajánlatban foglalttal egyenértékű – alkalmas
infrastruktúrát vagy egyéb hozzáférési lehetőséget a hírközlési szolgáltató nem fogadja el, az elutasítást a hírközlési
szolgáltatónak meg kell indokolnia.
(2i) Amennyiben a hálózatüzemeltető vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által benyújtott bizonyítékok
alapján a Hatóság a döntését nem tudja meghozni, és a jogvita eldöntéséhez szükséges, a (2f ) bekezdés szerinti
eljárásban az elektronikus hírközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű építmények, valamint az egyéb műtárgyak
építésének engedélyezésére irányuló eljárásokban közreműködő, jogszabályban felsorolt szakhatóságok vesznek
részt az ott meghatározott feltételek fennállása esetén az ott megjelölt szakkérdésekben.
(2j) Amennyiben a (2b) bekezdés szerinti ajánlatra a megkeresett fél a (2c) bekezdésben meghatározott
időtartamon belül nem vagy nem érdemben válaszol vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a felek
közti egyeztetés elhúzódását eredményezi, az írásbeli ajánlatot benyújtó fél a felek közti egyeztetés előmozdítása,
az érdemi együttműködés elősegítése érdekében általános hatósági felügyeleti eljárás iránti kérelmet nyújthat be
a Hivatalhoz, amennyiben a kérelem tárgyával összefüggésben jogvitás eljárás nem indult.
(2k) Abban az esetben, ha a (2b) bekezdés szerinti ajánlatra a megkeresett fél a (2c) bekezdésben meghatározott
időtartamon belül nem vagy nem érdemben válaszol vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a felek közti
egyeztetés elhúzódását eredményezi, a Hivatal bírságot szab ki, amelynek mértéke a jogsértő nettó árbevételének
legfeljebb 0,05%-a, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy az árbevétel közlésének hiányában a bírság
mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. E § alkalmazása szempontjából nettó árbevétel alatt
az eljárás résztvevőjének számviteli törvény szerinti nettó árbevételét kell érteni.
(2l) A bírság mértékének megállapítása során a 48. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett a Hivatal
mérlegeli az ügy összes körülményét, így különösen a jogsértő árbevételét, a jogsértéssel okozott hátrányok súlyát,
a jogsértés ismételtségét.
(3) A Hatóság a (2f ) bekezdés szerinti eljárásban, a kérelem megalapozottsága esetén hozott határozatában
meghatározza
a) a fizikai infrastruktúra felhasználása, a használati jog és szükség szerint a kapcsolódó szolgalmi jog tartalmát,
b) az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésének helyét és módját,
c) amennyiben szükséges, az elektronikus hírközlési építményen elhelyezhető elektronikus hírközlési berendezések
műszaki jellemzőit,
d) szükség szerint a (2d) bekezdés szerinti körülmények kialakulása megakadályozásához, valamint az elektronikus
hírközlési építmény környezetének helyreállításához szükséges és elégséges feltételeket, valamint
e) az Elnök rendeletében foglalt részletes szabályok szerint a közös használat körében alkalmazandó tisztességes
és megkülönböztetéstől mentes feltételeket, így különösen a feleket terhelő méltányos költségeket és annak
a hozzáférési díjnak a mértékét, amelyre a hálózatüzemeltető a fizikai infrastruktúrájának használatáért jogosult.
A határozat végrehajthatóságára nézve nincs halasztó hatálya a kártalanítás módjára és mértékére irányuló
jogorvoslati eljárásnak.
(3a) A (3) bekezdés e) pontjában foglalt hozzáférési díj mértékének megállapításánál a Hatóság figyelembe veszi
a hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrájának a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítéséhez
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szükséges felhasználásával összefüggésben felmerült indokolt költségeinek megtérülését, továbbá figyelembe veszi
az érintett hozzáférés biztosításának a hálózatüzemeltető üzleti tervére, ezen belül beruházásainak megtérülésére
gyakorolt hatását. Abban az esetben, ha a hozzáférési igény nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat fizikai
infrastruktúrájához biztosított hozzáférésre vonatkozik, a Hatóság a díj megállapítása során figyelembe veszi
a díjnak a hálózatüzemeltető piaci helyzetére gyakorolt hatását.
(3b) Amennyiben a jogvitás eljárás során feltárt tényállás alapján a Hatóság megállapítja a (2j) bekezdésében foglalt
jogsértést és ugyanezen jogsértés tárgyában a jogvitás eljárás megindítását megelőzően nem indult általános
hatósági felügyeleti eljárás, a Hatóság a jogvitás eljárást érdemben lezáró döntésében a (2k) és (2l) bekezdésében
meghatározott bírság kiszabására is jogosult.
(3c) A (2f ) bekezdés szerinti kérelem, valamint a 94/A. § szerinti kérelem egyidejűleg is előterjeszthető a Hatóságnál.
(3d) A (3c) bekezdésben foglalt kérelmek egyidejű előterjesztése esetén a Hatóság a 94/A. § szerinti eljárását
a (2f ) bekezdés szerinti kérelem tárgyában folytatott eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti.
(4) Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás biztosítása érdekében az elektronikus hírközlési
építmény idegen ingatlanon történő elhelyezésére – e törvényben meghatározott kivétellel – az ingatlan
tulajdonosával való megállapodás alapján kerülhet sor.
(4a) Az elektronikus hírközlési építmény elhelyezését a közterület tulajdonosa (használója vagy kezelője) tűrni
köteles. A helyi önkormányzat a közterület használati hozzájárulást annak kérelmezésétől számított 30 napon belül
köteles kiadni.
(4b) A magyar állam tulajdonában álló ingatlanok igénybevétele vonatkozásában – ha van az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelő – elegendő a vagyonkezelő hozzájárulása, a tulajdonos vagy tulajdonosi
joggyakorló hozzájárulása nem szükséges.
(4c) Amennyiben az elektronikus hírközlési építmény elhelyezése közút, vasúti pálya, folyóvíz vagy csatorna
területét érinti, a közút, vasúti pálya, folyóvíz, csatorna vagyonkezelője, ennek hiányában tulajdonosa köteles – ha
jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – az elektronikus hírközlési szolgáltató megkeresését követő
45 napon belül megállapodást kötni.
(5) A Hatóság honlapján keresztül biztosítja, hogy a használati jogokkal összefüggő jogosultságokra, feltételekre,
eljárásokra, díjakra és döntésekre vonatkozó minden lényeges információhoz az érdekeltek hozzáférhessenek.
A közzétett információkat a Hatóság rendszeresen felülvizsgálja.
(6) A helyi önkormányzatot a tulajdonában álló közterületen található elektronikus hírközlési építményen
– a 90. § megfelelő alkalmazásával – ingyenes használati jog illeti meg az olyan közbiztonsági, bűnmegelőzési,
illetve bűnüldözési célt szolgáló eszköz, illetve az eszköz elektronikus hírközlő hálózati ellátását biztosító nem
nyilvános elektronikus hírközlő hálózat elemeinek elhelyezésével összefüggésben, amelyek gazdasági célt
közvetve sem szolgálnak. Az ingyenes használat joga a fővárosi közterületeken található elektronikus hírközlési
építményekkel összefüggésben mind a fővárosi, mind a kerületi önkormányzatot megilleti, függetlenül attól, hogy
melyik önkormányzat a közterület tulajdonosa. A használattal összefüggő műszaki feltételeket az elektronikus
hírközlési építmény tulajdonosa, használója és a helyi önkormányzat közötti megállapodásban kell meghatározni.
A megállapodásra az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről
szóló elnöki rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.”
20. §		
Az Eht. a következő 94/A. §-sal egészül ki:
„94/A. § (1) A fizikai infrastruktúra 94. § (2a) bekezdés szerinti felhasználása érdekében létrejött megállapodás
esetén a Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltató javára a meglévő fizikai infrastruktúra elhelyezését biztosító
érintett ingatlanra vonatkozóan hatósági határozattal, kártalanítás ellenében szolgalmi vagy más használati jogot
létesíthet, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza.
(2) Az elektronikus hírközlési szolgáltató az (1) bekezdés szerinti szolgalmi vagy más használati jog alapján az idegen
ingatlanon
a) elektronikus hírközlési építményt helyezhet el és üzemeltethet,
b) az elhelyezett építményeket karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja és eltávolíthatja.
(3) A Hatóság nem alapít szolgalmat vagy más használati jogot, amennyiben a fizikai infrastruktúra közterületet,
közutat, vasúti pályát, folyóvizet, vagy csatornák területét érinti. Az ilyen területek igénybevételére a 94. § (4a) és
(4c) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
(4) Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni, amennyiben az ingatlan felhasználására az érintett ingatlan
tulajdonosával kötött megállapodás alapján kerül sor.”
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21. §

(1) Az Eht. 95. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás biztosítása érdekében az elektronikus hírközlési
építmény elhelyezésére közterületen, meglévő elektronikus hírközlési építmények közös eszközhasználatával vagy
a 94. § (2a) bekezdése szerinti fizikai infrastruktúra felhasználásával nincs lehetőség, az elektronikus hírközlési
szolgáltató állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban, vagy a magántulajdonban álló ingatlan tulajdonosánál
kezdeményezheti az elektronikus hírközlési építmény létesítésére irányuló megállapodás megkötését. Amennyiben
ezen megállapodás 30 nap alatt nem jön létre, az elektronikus hírközlési építmény e § szerinti eljárásban állami vagy
helyi önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban álló ingatlanon is elhelyezhető. A 94/A. § (3) bekezdése
megfelelően irányadó ez esetben is.
(2) A Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltató kérelmére szolgalmi vagy más használati jogot alapító
határozatával az érintett ingatlan tulajdonosát – a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokban
megtestesülő közérdekből – korlátozhatja az ingatlan használatában, ha
a) az elektronikus hírközlési szolgáltató bizonyítja, hogy az érintett ingatlan tulajdonosával való megállapodás
érdekében minden tőle elvárhatót megtett, valamint
b) az a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az ingatlan
használatát lényegesen nem akadályozza.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem az elektronikus hírközlési építmény létesítésére vonatkozó engedélyezési
eljárásban is előterjeszthető és elbírálható. A Hatóság az engedélyezési eljárását a (2) bekezdés szerinti kérelem
tárgyában folytatott eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti.”
(2) Az Eht. 95. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Az elektronikus hírközlési szolgáltató (2) bekezdés a) pontjának megfelelő magatartását vélelmezni kell
akkor is, ha igazolja, hogy a (4) bekezdés szerinti tájékoztatást és ajánlattételt az érintett ingatlan tulajdonosának
közhiteles nyilvántartásban szereplő lakcímére vagy székhelyére (telephelyére) postai úton megküldte, de
az a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól,
valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen
szállítható küldeményekről szóló kormányrendelet szerinti bármely okból kézbesíthetetlen.”
(3) Az Eht. 95. §-a a következő (6)–(11) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A Hatóság (5) bekezdés szerinti határozata elleni fellebbezésnek a határozat végrehajthatóságára nincs halasztó
hatálya.
(7) A 96. § (1) bekezdés szerinti kártalanítás összegében az elektronikus hírközlési szolgáltató és
az ingatlantulajdonos állapodik meg. Megállapodás hiányában, valamint a szolgalmi vagy más használati jog 94/A. §
szerinti alapítása esetén a szolgalmi vagy más használati jogot alapító határozat jogerőssé válásától számított
15 napon belül az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a – saját költségére készítendő szakvéleményben
foglalt – kártalanítási összeget az ingatlantulajdonos részére átadni vagy – ha ez az ingatlantulajdonos
érdekkörében felmerült ok miatt nem lehetséges – annak javára a bíróságon kezelt letétekről szóló külön jogszabály
rendelkezéseinek megfelelően bírósági letétbe helyezni és arról az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően
igazolható módon értesíteni. Ha a tájékoztatásra az ingatlantulajdonos érdekkörében felmerült ok miatt nem kerül
sor, az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles erről a Hatóságot a tájékoztatást kizáró ok igazolásával egyidejűleg
tájékoztatni.
(8) Ha a bírósági letétbe helyezést a kártalanítási összeg mértéke nem teszi lehetővé, úgy az elektronikus hírközlési
szolgáltató a Hatóságnak igazolja az összeg rendelkezésre állását.
(9) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a határozatban foglalt jogainak gyakorlását csak az után kezdheti meg,
hogy a kártalanítási összeget a (6)–(7) bekezdés szerint a tulajdonosnak átadta, letétbe helyezte, vagy az összeg
rendelkezésre állását igazolta.
(10) A kártalanítás egy összegben, pénzben jár, egyebekben a megtérítés módját illetően az itt nem szabályozott
kérdésekben a kisajátítási kártalanításra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
(11) Ha az elektronikus hírközlési szolgáltató a kártalanítást, vagy a jogai gyakorlása során tevékenységével
összefüggő kárt az ingatlan tulajdonosának nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott és az ingatlan tulajdonosa
által át nem vett összeg, valamint a fizetési biztosíték a kártalanítást nem fedezi, vagy az ingatlan tulajdonosa
a kártalanítás összegével nem ért egyet, az ingatlan tulajdonosa az igényét bírósági eljárás során érvényesítheti.”
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22. §
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(1) Az Eht. 96. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az érintett ingatlan tulajdonosát – a közterület, az állami tulajdonban álló ingatlan, valamint a közös
eszközhasználattal érintett elektronikus hírközlési építmény tulajdonosa kivételével – az e törvényből eredő
korlátozás mértékének megfelelő Ptk. szerinti kártalanítás illeti meg.
(2) Az elektronikus hírközlési építményt elhelyező elektronikus hírközlési szolgáltató a korlátozásból eredő jogainak
gyakorlása, vagy az építési munkálatok során okozott kárt köteles megtéríteni. Köteles továbbá saját költségén
a munkálatok befejeztével a környezet eredeti állapotának helyreállítására is.”
(2) Az Eht. 96. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 94/A. §, a 95. § és a 96. § szerinti érintett ingatlanon az állami tulajdonban, helyi önkormányzat tulajdonában
vagy magántulajdonban álló ingatlant, az ingatlan tulajdonosán állami tulajdon esetén az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyonkezelőt, ennek hiányában a tulajdonost, tulajdonosi jogok gyakorlóját kell érteni.”

23. §		
Az Eht. a következő 96/A. §-sal egészül ki:
„96/A. § (1) A szolgalmi vagy más használati jog a mindenkori elektronikus hírközlési szolgáltatót illeti meg és
az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli. A szolgalmi vagy más használati jog az azt megállapító hatósági
határozat jogerőre emelkedését követően, illetve az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás alapján
gyakorolható. Határozaton alapuló szolgalmi vagy más használati jog létesítése esetén az elektronikus hírközlési
szolgáltató a névváltozást, a személyében bekövetkezett változást, a változás bekövetkeztétől számított 30 napon
belül bejelenti a Hatóságnak.
(2) A szolgalmi vagy más használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az elektronikus hírközlési
szolgáltató kérelmezi az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás alapján. Határozaton alapuló szolgalmi vagy
más használati jog esetén a Hatóság a jogerős határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a használati jog
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.
(3) Megszűnik a szolgalmi vagy más használati jog, ha az elektronikus hírközlési szolgáltató a használati joggal
terhelt ingatlanon az elektronikus hírközlési építményt a szolgalmi vagy más használati jog keletkezésétől számított
négy éven belül nem építi meg, használatával 12 hónapon túl felhagy, vagy azt véglegesen eltávolítja. Megszűnik
a használati jog a felek megállapodásával is. A hatósági határozattal alapított szolgalmi vagy más használati jog
megszűnik az elektronikus hírközlési építmény építésére kiadott építési engedély hatályának megszűnésével is,
amennyiben az építményt az elektronikus hírközlési szolgáltató az engedély lejártáig nem építi meg.
(4) A megállapodáson alapuló használati jog kivételével a használati jog megszűnését az engedélyes az azt követő
30 napon belül a Hatóságnak köteles bejelenteni, ennek hiányában azt az ingatlantulajdonos kérelmére, vagy egyéb
módon történő tudomásszerzése esetén hivatalból a Hatóság határozatban állapítja meg.
(5) A megállapodáson alapuló használati jog ingatlan-nyilvántartásból való törlését az engedélyes a megállapodás
benyújtásával egyidejűleg köteles kérni. Egyéb esetben a Hatóság a használati jog megszűnését megállapító
jogerős határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a használati jog törlése iránt.”
24. §		
Az Eht. a következő 98/A. §-sal egészül ki:
„98/A. § A szélessávú hálózatfejlesztési beruházás lehetséges nyomvonalai kiválasztásának elősegítése, a hiánytalan
engedélyezési, bejelentési dokumentáció előkészítése érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltató, illetve
a tervező a hatósági eljárás megindítását megelőzően egyeztetést kezdeményezhet a Hatóságnál, valamint
az érintett szakhatóságoknál, hatóságoknál, amelyek kötelesek az egyeztetésen részt venni.”
25. §

(1) Az Eht. 99/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az elektronikus hírközlési szolgáltató (4) bekezdés szerinti megkeresése megfelel az e törvényben
meghatározott feltételeknek, az épületen belüli fizikai infrastruktúrával rendelkezni jogosult személy köteles
a megkeresésben foglaltakra a kézhezvételtől számított 15 napon belül érdemben válaszolni, amelyben
a megkeresést elfogadja vagy elutasítja. A megkeresés elfogadása esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatóval
jogosult érdemi egyeztetést kezdeményezni. A felek az egyeztetés eredményéről jegyzőkönyvet készítenek.”
(2) Az Eht. 99/B. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az épületen belüli fizikai infrastruktúrával rendelkezni jogosult személy a megkeresést
a (7) bekezdés szerint elutasítja, akkor az elutasításról szóló válaszában köteles megjelölni a 90. § (4) bekezdés
a)–c) pontjában foglalt valamely okot, továbbá válaszát köteles indokolni és bizonyítékokkal alátámasztani.
(9) Amennyiben az (4) bekezdés szerinti megkeresésre a megkeresett fél a (6) bekezdésben meghatározott
időtartamon belül nem vagy nem érdemben válaszol vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a felek
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közti egyeztetés elhúzódását eredményezi, az írásbeli ajánlatot benyújtó fél a felek közti egyeztetés előmozdítása,
az érdemi együttműködés elősegítése érdekében általános hatósági felügyeleti eljárás iránti kérelmet nyújthat be
a Hivatalhoz, amennyiben a kérelem tárgyával összefüggésben jogvitás eljárás nem indult.
(10) Abban az esetben, ha az (4) bekezdés szerinti megkeresésre a megkeresett fél a (6) bekezdésben meghatározott
időtartamon belül nem vagy nem érdemben válaszol vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a felek közti
egyeztetés elhúzódását eredményezi, a Hivatal bírságot szab ki, amelynek mértéke a jogsértő nettó árbevételének
legfeljebb 0,05%-a, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy az árbevétel közlésének hiányában a bírság
mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. E § alkalmazása szempontjából nettó árbevétel alatt
az eljárás résztvevőjének számviteli törvény szerinti nettó árbevételét kell érteni.
(11) A bírság mértékének megállapítása során a 48. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett a Hivatal
mérlegeli az ügy összes körülményét, így különösen a jogsértő árbevételét, a jogsértéssel okozott hátrányok súlyát,
a jogsértés ismételtségét.”
26. §

(1) Az Eht. 99/C. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Hatóság (1) bekezdés szerinti eljárásában az 57–61. § szerinti jogvitás eljárás szabályait kell alkalmazni az alábbi
eltérésekkel]
„a) a kérelemhez csatolni kell a 99/B. § (4) bekezdése szerinti megkeresést, az annak kézhezvételét igazoló postai
tértivevényt vagy más okiratot, valamint – ha rendelkezésre áll – a másik fél nyilatkozatát, illetve az ajánlatra adott
érdemi választ és az ajánlat elutasítása esetén az elutasítás okát alátámasztó bizonyítékokat,”
(2) Az Eht. 99/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a jogvitás eljárás során feltárt tényállás alapján a Hatóság megállapítja a 99/B. § (9) bekezdésében
foglaltak megsértését és ugyanezen jogsértés tárgyában a jogvitás eljárás megindítását megelőzően nem
indult általános hatósági felügyeleti eljárás, a Hatóság a jogvitás eljárást kezdeményező kérelembe foglalt, bírság
kiszabására irányuló kifejezett kérelem esetén a jogvitás eljárást érdemben lezáró döntésében jogosult a 99/B. §
(10) és (11) bekezdésében meghatározott bírság kiszabására is.”

27. §		
Az Eht. 127. § (4) bekezdés helyébe a következő lép:
„(4) A felek az egyedi előfizetői szerződésben az e törvényben és az általános szerződési feltételekben foglaltaktól
az előfizető javára egyező akarattal eltérhetnek.”
28. §		
Az Eht. 138. § (8) bekezdés helyébe a következő lép:
„(8) Az előfizetői panasz intézésére és az ügyfélszolgálatra irányadó eljárást egyebekben a szolgáltató általános
szerződési feltételei határozzák meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-ában, 17/B. § (1) és
(3)–(3b) bekezdésében, valamint 17/C. §-ában foglaltakkal összhangban.”
29. §

(1) Az Eht. 187. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény)
„a) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
(2) Az Eht. 187. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„n) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló,
2014. február 26-i 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

30. §

(1) Az Eht. 188. § 29/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő 29/B. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„29/A. Forgalmazó: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott fogalom.
29/B. Forgalomba hozatal: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom.”
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(2) Az Eht. 188. § 91. és 92. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a következő 92/a. ponttal
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„91. Rádióberendezés: rádiótávközlés – beleértve a rádiómeghatározást – céljából rendeltetésszerűen
rádióhullámokat kibocsátó, vevő vagy kibocsátó és vevő villamos vagy elektronikus termék, vagy olyan villamos
vagy elektronikus termék, amelyet tartozékokkal, például antennával kell kiegészíteni ahhoz, hogy rádiótávközlés
– beleértve a rádiómeghatározást – céljából rendeltetésszerűen rádióhullámokat tudjon kibocsátani, venni vagy
kibocsátani és venni.
92. Rádióhullám: olyan, a térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágneses hullám, amelynek frekvenciája
kisebb, mint 3000 GHz.
92/a. Rádióinterfész: a rádióspektrum szabályozott használatának specifikációja.”
31. §		
Az Eht.
1.
56. § (1) bekezdésében a „nagyfrekvenciás berendezést” szövegrész helyébe a „nagyfrekvenciás villamos
berendezést” szöveg,
2.
58. § (4) bekezdésében a „tartalmazza az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „tartalmazza az e törvényben,
valamint – nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítésével összefüggő jogvitás eljárás
esetében – az Elnök rendeletében” szöveg,
3.
83/A. §
a)
(2) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „15 napon belül igazolható módon,”
szöveg,
b)
(6) bekezdésében az „írásban megindokolni” szövegrész helyébe az „írásban megindokolni és
bizonyítékokkal alátámasztani” szöveg,
4.
84. § (3) bekezdésében a „forgalmazott” szövegrész helyébe a „gyártott vagy forgalmazott” szöveg,
5.
95. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „érintett ingatlan tulajdonosának a kérelem előterjesztését
megelőzően legalább 45 nappal a szolgalmi jog vagy más használati jog megállapodás útján történő
alapítására olyan ajánlatot tett, amely tartalmazta” szövegrész helyébe az „érintett ingatlan tulajdonosa
a (2) bekezdés szerinti kérelem előterjesztését megelőzően legalább 30 nappal a szolgalmi jog vagy más
használati jog megállapodás útján történő alapítására tett ajánlatot átvette, és az ajánlat tartalmazta” szöveg
lép.
32. §		
Hatályát veszti az Eht.
a)
52. § (2) bekezdés h) pontja,
b)
95. § (5) bekezdés f ) pontja,
c)
99/C. § (2) bekezdés b) pontja,
d)
128. § (1) bekezdésében „az alapvető követelményeknek megfelelő” szövegrész,
e)
137. § (1) bekezdés a) pontjában a „megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy”
szövegrész,
f)
188. § 39. pontja,
g)
188. § 57. pont c) alpontja.

4. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása
33. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (5) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(Az ügyintézési határidő)
„b) az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos építésügyi
hatósági eljárások esetén az ott meghatározott határidő,”
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5. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása
34. §		
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 43/A. §-a
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pontja alapján ideiglenes digitális műsorszórási jogosultsággal is rendelkező
médiaszolgáltató a Hivatalnál kezdeményezheti az általa üzemeltetett digitális műsorszóró adó ellátottságnövekedéssel járó teljesítmény emelése érdekében rádióengedélye módosítását legkésőbb a helyi és körzeti
vételkörzetű, földfelszíni műsorszórás útján terjesztett audiovizuális médiaszolgáltatások digitális műsorszórásra
történő átállásának 38. § (1) bekezdésében meghatározott határideje előtt 24 hónappal. A médiaszolgáltató
kérelme előterjesztésével egyidejűleg nyilatkozatában tudomásul veszi, hogy az ellátottság-növekedéssel
járó teljesítményemelés engedélyezése esetén az Mttv. 44. §-a alapján a médiaszolgáltatás után a vételkörzet
növekedéssel arányos, módosított médiaszolgáltatási díjat kell fizetnie. A rádióengedély módosításáról
szóló határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül a médiaszolgáltató köteles kezdeményezni
médiaszolgáltatási jogosultságának módosítását.”
35. §		
A Dtv. 38. § (1) bekezdésében a „2017. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. szeptember 5-ig” szöveg lép.

6. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása
36. §		
A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény 14. §-a a követező (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A településképi rendelet hatálybalépéséig e törvény erejénél fogva nem lehet alkalmazni a helyi építési
szabályzat – a főváros esetében a kerületi építési szabályzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által megállapított
építési szabályzat – vagy egyéb önkormányzati rendelet azon rendelkezését, amely kifejezetten tiltja, vagy
lehetetlenné teszi a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében már meglévő légvezetékes
vagy meglévő szabadvezetékes fizikai infrastruktúra elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti felhasználását.”
37. §		
A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény 14. § (2) bekezdésében az „– az (1) bekezdésben foglaltak
kivételével –” szövegrész helyébe az „– az (1) és a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével –” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések
38. §

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

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 34. § és a 35. § a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.
A 3–7. §, a 13. §, a 29. §, a 30. §, a 31. § 1. pontja, a 32. § a) és d)–g) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.
A 2. § és a 28. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
Nem lép hatályba a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 43. § (5) és
(12) bekezdése.

39. §		
Ez a törvény
a)
a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az
1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
b)
az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló,
2014. február 26-i 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2016. évi CLXIX. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról*

1. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § (1) A Kormány a villamosenergia-rendszer várható teljesítményének egyensúlyára figyelemmel rendeletben
határozza meg az adott naptári évre vonatkozóan – a háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz nem
csatlakozó kiserőművek kivételével – a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok építésére és használatbavételére
kiadható hatósági engedélyek számát és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményét.
(2) A háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz nem csatlakozó kiserőművek kivételével szélerőművek,
illetve szélerőmű parkok nem létesíthetők
a) a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben meghatározott világörökségi területen;
b) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott védett természeti területen.
(3) A villamosenergia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése érdekében, valamint a műszakilag
korlátozott lehetőségekre való tekintettel – a háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz nem csatlakozó
kiserőművek kivételével – szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítése a szélerőmű-kapacitás létesítésére
irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás
szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint meghirdetett pályázat alapján lehetséges.
(4) A pályázati kiírásnak részletes leírást kell adnia a pályázati eljárásról, továbbá a pályázat értékelési szempontjairól.”
(2) A Vet. 117. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szélerőmű vagy szélerőmű park építési engedélyezési eljárásában és használatbavételi engedélyezési
eljárásában közreműködő, a környezeti, természeti, településfejlesztési és településrendezési hatásokkal összefüggő
szakkérdések vizsgálatára kijelölt szakhatóság ügyintézési határideje 60 nap.”
(3) A Vet. 117. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A szélerőmű vagy szélerőmű park építésére adott engedély hatályát veszti, ha az építményeket az építésre
kiadott engedély jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül nem építik meg, vagy az említett építményeket
véglegesen eltávolítják. A szélerőmű vagy szélerőmű park építésére adott engedély hatálya nem hosszabbítható
meg.”
(4) A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 51. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„51. a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok építésére és használatbavételére kiadható hatósági engedélyek
számát és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményét”
(rendeletben állapítsa meg.)

2. §		
A Vet.
a)
7. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „7/B. §-ban” szöveg,
b)
80. § (7) bekezdésében a „7. § (2) bekezdése” szövegrészek helyébe a „7/B. §” szöveg,
c)
117. § (6) bekezdésében az „A villamosmű” szövegrész helyébe az „A (6a) bekezdésben meghatározott
kivétellel a villamosmű” szöveg
lép.
3. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
4. §		
Hatályát veszti a Vet. 7. § (2) és (4) bekezdése.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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Kormányrendeletek

A Kormány 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelete
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, továbbá
az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
a), d), m), q) és r) pontjában,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(1) bekezdés g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §
(1) bekezdés e) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
m) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) és n) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,
a 8. 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,
a 9. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
x) pontjában,
a 11. alcím és a 3–5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés f ) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
h) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés
e) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
o) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
m) és p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(1) bekezdés w) 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.) 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat)
„g) a támogatott lakhatásban igénybe vett, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti esetben ellátási
napra, dh) pontja szerinti esetben szállítási kilométerre, da), dc)–dg) és di) alpontja szerinti esetben órára”
(vetítve kell meghatározni.)
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2. §		
A Tr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A fizetendő személyi térítési díj összegét, a pénz- és ingatlanvagyon terhelését, a fizetési kötelezettség
teljesítését, valamint a hátralékot – az Szt. 68/B. §-a és 117/B. §-a szerinti eset kivételével – nyilván kell tartani.”
3. §		
A Tr. 18. § (1) bekezdésében a „fizeti meg” szövegrész helyébe a „fizeti meg, és az intézményi térítési díj vagy
az önköltség erejéig, vagy annak egy részéig fennálló különbözet megfizetését megállapodás alapján sem vállalták”
szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti a Tr.
a)
25. § (2) bekezdése,
b)
25. § (3) bekezdésében az „a) pontja” szövegrész,
c)
31. § (3) bekezdésében a „3. számú melléklet szerinti” szövegrész,
d)
3. számú melléklete.

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.) 91/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A gyámhivatal a gyermeket gondozó szülő, illetve az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének
figyelembevételével, továbbá a család- és gyermekjóléti központ, valamint szükség szerint a Gyvt. 17. §-a szerinti
jelzőrendszer tagjai javaslatának figyelembevételével gondoskodik a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási terv elkészítéséről. A pénzfelhasználási terv elkészítésekor figyelemmel
kell lenni a családnak járó szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, támogatásokra, valamint azok céljára.
(4) Ha felmerül a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának szükségessége, a gyámhivatal
a család- és gyermekjóléti központ javaslatának beérkezését követően tíz napon belül tárgyalást tart, amelynek
során meghallgatja a gyermeket gondozó szülőt, az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket, valamint szükség
szerint a család- és gyermekjóléti központ munkatársát, illetve a Gyvt. 17. §-a szerinti jelzőrendszer tagját, és
megismeri véleményüket a pénzfelhasználási tervről, illetve a kirendelendő eseti gyám személyéről.”
6. §		
A Gyer. 91/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzfelhasználási terv figyelembevételével a gyámhivatal egy határozatban dönt a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtásáról, időtartamáról és módjáról, védelembe nem vett gyermek
esetén a védelembe vétel elrendeléséről, az eseti gyám kirendeléséről és ezzel egyidejűleg a természetben
nyújtott családi pótlék fővárosi és megyei kormányhivatal részére a kincstárban megnyitott családtámogatási
folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási folyószámla) történő utalásának szükségességéről. A családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban, valamint – ha
a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül – a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a családi pótlékban részesülő szülő személyazonosító adatait, a családi pótlékot folyósító szerv megnevezését,
b) a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának időtartamát, hónapokban meghatározva,
megjelölve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának kezdő és befejező időpontját,
c) a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának módját,
d) az eseti gyám kirendelését, feladatát, tájékoztatását a 91/A. § (7) bekezdésében foglaltakról, valamint felhívását
arra, hogy az adott hónapra a családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótlék felhasználásáról a következő
hónap ötödik napjáig számoljon el a gyámhivatalnak,
e) a szülő vagy más törvényes képviselő kötelezését az eseti gyámmal való együttműködésre és tájékoztatását
az együttműködés megtagadásának következményeiről,
f ) a védelembe vétel elrendelését, ha erre korábban nem került sor,
g) fennálló védelembe vétel esetén a család- és gyermekjóléti központ felhívását az egyéni gondozási-nevelési
tervnek a felülvizsgálatára és annak a határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül történő
megküldésére,
h) a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását arról, hogy a család helyzetét érintő lényeges körülmények
megváltozása miatt bármikor kezdeményezheti a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának
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felülvizsgálatát, felhívva a figyelmet a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 30. § e) pontjában foglalt esetére,
i) a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását az igénybe vehető szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,
támogatásokról, valamint azok igénybevételének módjáról,
j) a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását arról, hogy
ja) első alkalommal a döntést követő második hónapra járó családi pótlék meghatározott része kerül természetbeni
formában biztosításra,
jb) ha a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása a határozatban szereplő időtartam lejárta
miatt szűnik meg – feltéve, hogy a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtását nem rendelték
el ismételten –, a megszűnést követő hónapra járó családi pótlék kerül ismételten teljes egészében pénzben
folyósításra,
jc) a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának megszüntetése esetén a megszüntetést követő
második hónapra járó családi pótlék kerül ismételten teljes egészében pénzben folyósításra.”
7. §		
A Gyer. 91/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91/F. § Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes
gyámhivatalnak, hogy az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai
nevelési napjainak száma az adott nevelési évben elérte az ötöt, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul
mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet, a gyámhivatal
a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi
szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a szociális intézmény vezetője,
büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója, levélben tájékoztatja a családi
pótlék jogosultját az adott nevelési évben a huszadik óvodai nevelési napnak vagy az adott tanítási évben
az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás igazolatlan elmulasztásának 91/G. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
jogkövetkezményeiről.”
8. §		
A Gyer. 91/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nevelési-oktatási intézmény vezetője a mulasztás igazolására előírt határidő lejártát követően haladéktalanul
jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes gyámhivatalnak, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott
óvodai nevelési napjainak a száma az adott óvodai nevelési évben elérte a húszat, vagy a gyermek (fiatal felnőtt)
igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte az ötvenet.
Kiskorú esetén a jelzéssel egyidejűleg a nevelési-oktatási intézmény vezetője megküldi a gyámhivatalnak
az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség vagy a tankötelezettség, az iskolalátogatási kötelezettség nem
teljesítésének okait és e kötelezettségek teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli
véleményét.”
9. §		
A Gyer. 91/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal a családi pótlék szüneteltetése szükségességének felülvizsgálata során tájékoztatást kér
a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől arról, hogy
a) a felülvizsgálattal érintett időszakban a gyermek hány óvodai nevelési napot mulasztott igazolatlanul, vagy
a gyermek (fiatal felnőtt) hány kötelező tanórai foglalkozást mulasztott igazolatlanul, és
b) a nevelési-oktatási intézmény milyen intézkedésekkel segítette elő a védelembe vett gyermek óvodai nevelésben
való részvételi kötelezettségének vagy iskolalátogatási kötelezettségének teljesítését.”
10. §		
A Gyer. 97. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos
személyek vagy pszichiátriai betegek otthonában, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában
(a továbbiakban együtt: fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona) történő elhelyezéséről szóló határozat
rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés esetén]
„ib) szükség esetén a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám kirendelésére [Gyvt. 84. §
(1) bekezdés, Gyvt. 90. § (1) bekezdés]”
(vonatkozó döntést.)
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11. §		
A Gyer. 102. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nevelésbe vételt elrendelő határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„c) a gyermek számára gyermekvédelmi gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám kirendelését, tájékoztatásukat
a gyermek gyámságával kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről, valamint a gyermekvédelmi gyám
felhívását a gyermek számára esetlegesen járó árvaellátás igénylésére és szükség esetén a gyermek vagyonának
leltározásában való közreműködésre,”
12. §		
A Gyer. 105. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként hozott határozat rendelkező része
a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„b) a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám személyének megállapítását, ennek
hiányában a gyermek számára gyermekvédelmi gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám kirendelését, valamint
tájékoztatásukat a gyermek gyámságával kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről,”
13. §		
A Gyer. 110. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nevelésbe vételt megszüntető, illetve a megszűnést megállapító határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon
kívül tartalmazza)
„d) a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám felmentését, valamint szükség esetén
a gyermekvédelmi gyám felhívását végszámadásának benyújtására,”
14. §		
A Gyer. „A nevelésbe vétel megszüntetése és megszűnése” alcíme a következő 111. §-sal egészül ki:
„111. § A gyámhivatal a nevelésbe vett gyermeket nagykorúságának elérése előtt hat hónappal írásban tájékoztatja
a Gyvt. 25–27. §-a szerinti otthonteremtési támogatás lehetőségéről.”
15. §		
A Gyer. 159. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A helyettes gyermekvédelmi gyám – a gyermekvédelmi gyám felé fennálló, Gyvt. 91. § (1) bekezdése szerinti
tájékoztatási kötelezettségén kívül – a gyámhivatal felhívására eseti számadásra és rendkívüli jelentés megtételére
köteles.”
16. §		
A Gyer.
a)
7/A. § a) pont ac) alpontjában a „gyámja” szövegrész helyébe a „gyámja, helyettes gyermekvédelmi gyámja”
szöveg,
b)
32. § (4) bekezdésében a „33. § (5) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „33. § (5) bekezdés b) pontja”
szöveg,
c)
83/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „Szt. 18. §-a alapján vezetett nyilvántartása” szövegrész helyébe
az „Szt.18/B. §-a alapján vezetett nyilvántartás adatai” szöveg,
d)
86. § (3) bekezdés a) pontjában a „családgondozót” szövegrész helyébe a „családsegítőt” szöveg,
e)
91/F. §-át megelőző címében az „iskolai” szövegrész helyébe az „óvodai és iskolai” szöveg,
f)
91/G. § (2) bekezdésében az „igazgatójának” szövegrészek helyébe a „vezetőjének” szöveg,
g)
91/G. § (2) bekezdés b) pontjában az „az iskoláztatási támogatás” szövegrészek helyébe az „a családi pótlék”
szöveg,
h)
91/G. § (3) bekezdésében az „az iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe az „a családi pótlék” szöveg
és az „Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével érintett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének
tartalmaznia kell a tankötelezettség” szövegrész helyébe az „A családi pótlék szüneteltetésével érintett
gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének tartalmaznia kell az óvodai nevelésben való részvételi
kötelezettség, tankötelezettség” szöveg,
i)
91/I. §-ában az „Az iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe az „A családi pótlék” szöveg és az
„az iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe az „a családi pótlék” szöveg,
j)
91/J. § (1) bekezdésében az „Az iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe az „A családi pótlék” szöveg,
k)
91/J. § (2) bekezdésében az „az iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe az „a családi pótlék” szöveg,
l)
97. § (4) bekezdés b) pontjában, 100. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában és (3) bekezdés a) pontjában
és 128. § (3) bekezdés b) pontjában a „gyám” szövegrész helyébe a „gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám”
szöveg,
m)
102. § (2) bekezdésében a „gyám” szövegrész helyébe a „gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám” szöveg,
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n)
o)

114/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „gyámot” szövegrész helyébe a „gyámot, helyettes gyermekvédelmi
gyámot” szöveg,
127. § (3) bekezdésében a „gyámot” szövegrész helyébe a „gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot”
szöveg

lép.

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
17. §		
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.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A fogyatékossági támogatás megállapítása esetén
a) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezmény
igénybevétele és
b) a jogszabályban maghatározott adókedvezmény megállapítása
céljából a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt kell kiadni.
A hatósági igazolvány tartalmazza a jogosult családi és utónevét, születési helyét, születési idejét, a kiállítás
alapjául szolgáló tényt, a hatósági igazolvány által igazolt jogot és az igazolvány hatályát. A hatósági igazolvány
a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy
állapota végleges, a hatósági igazolványt – a 6. § (1) bekezdése szerinti szakkérdés vizsgálata nélkül – további 5 éves
időtartamra ki kell adni.”
19. §		
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 448/2016.
(XII. 19.) Korm. rendelet által megállapított 19. §-ban foglaltakat a 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell. A 2017. január 1-jét megelőzően kiállított hatósági igazolványt a jogosult kérelmére
a 2017. január 1-jétől hatályos 19. §-ban foglaltaknak megfelelően cserélni kell azzal, hogy az így kiállított hatósági
igazolvány hatálya megegyezik a korábbi hatósági igazolvány hatályával.”

5. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása, illetve hatályon kívül helyezése
20. §

(1) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 16/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A fenntartónak a szociális foglalkoztatási támogatást a Főigazgatóság folyósítja.
(3) A támogatási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a Főigazgatóság elektronikus levélben
haladéktalanul értesíti a szociális hatóságot.”
(2) Az Szfr. 16/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a szociális hatóság és az ellenőrző igazgatóság
haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.”

21. §		
Az Szfr.
a)
6. § (2) bekezdésében az „a folyósító igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a szociális intézmény, illetve
a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóságnak
(a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság)” szöveg,
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b)
c)
d)
e)
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7. § a) pontjában az „a folyósító” szövegrész helyébe az „az ellenőrző” szöveg,
16/A. § (5) bekezdés b) pontjában a „támogatást folyósító igazgatóság” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság”
szöveg,
16/B. § (5) bekezdésében, 16/B. § (8) bekezdésében a „folyósító igazgatóság” szövegrész helyébe
a „Főigazgatóság” szöveg,
16/C. § (5) bekezdésében az „a szociális intézmény, illetve a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató
székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság)” szövegrész
helyébe az „az ellenőrző igazgatóság” szöveg

lép.
22. §		
Hatályát veszti az Szfr.
a)
16/B. § (4) bekezdése,
b)
16/C. § (4) bekezdésében, 16/C. § (7) bekezdésében az „a folyósító és” szövegrész,
c)
16/D. § (5) bekezdésében az „ , és erről haladéktalanul értesíteni kell a folyósító igazgatóságot” szövegrész,
d)
16/D. § (6) bekezdés harmadik mondata.
23. §		
Hatályát veszti az Szfr.

6. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről
és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 21. §-a a következő (8) és
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek illetékességi
területén a kérelmező lakóhelye vagy – ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik –
a tartózkodási helye van.
(9) A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.”
25. §		
A Gyár. 23. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az otthonteremtési támogatáshoz kapcsolódó utógondozás elrendelése, illetve meghosszabbítása tárgyában
az otthonteremtési támogatás ügyében illetékes gyámhivatal intézkedik.”
26. §		
A Gyár.
a)
4. § a) és d) pontjában, 10. § a) pontjában és 23. § (2) bekezdés b) pontjában a „gyermekvédelmi gyámot”
szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
b)
4. § p) pontjában és 23. § (13) bekezdésében az „az iskoláztatási támogatás” szövegrészek helyébe az
„a családi pótlék” szöveg,
c)
10. § c) pontjában a „gyermekvédelmi gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám és a helyettes
gyermekvédelmi gyám” szöveg
lép.

7. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,
továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális
intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Fvr.)
a)
2. § (1) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalának
(a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés e) pontjában a „c)–d) pontban nem említett esetekben” szövegrész helyébe a „d) pontban
nem említett esetben” szöveg
lép.
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28. §		
Hatályát veszti az Fvr.
a)
1. § (1) bekezdés c) pontja,
b)
1. § (3) bekezdés b) pontja,
c)
1. § (3) bekezdés d) pontja,
d)
4. § (1) bekezdés c) pontja,
e)
5. § (2) bekezdése,
f)
5. § (3) bekezdés b) pontja,
g)
5. § (3) bekezdésének második mondatában az „ , a szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot” szövegrész,
h)
5. § (4) bekezdésének második mondata,
i)
5. § (5) bekezdés b) pontjában a „valamint – szociális foglalkoztatási alkalmassági és felülvizsgálat, továbbá
átfogó rehabilitációs alkalmassági és felülvizsgálat esetén – az ellátott foglalkoztathatóságát igazoló
dokumentációt,” szövegrész,
j)
5. § (5) bekezdés d) pontja,
k)
7. § (6) bekezdés a) pontjában a „szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot vagy” szövegrész,
l)
7. § (6) bekezdés b) pontjában a „szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot vagy” szövegrész,
m)
10. §-a és az azt megelőző alcím címe,
n)
12. § (1) bekezdés c) pontja,
o)
12. § (4) bekezdés d) és e) pontja,
p)
12. § (6) bekezdés d) és e) pontja,
q)
12. § (9) bekezdése.

8. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
29. §

(1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) szolgáltatás:
ba) a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás (a továbbiakban: alacsonyküszöbű ellátás),
bb) az utcai szociális munka,
bc) a fejlesztő foglalkoztatás,
bd) a Biztos Kezdet Gyerekház,
be) a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont (a továbbiakban: krízisközpont),
bf ) a családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház (a továbbiakban: titkos menedékház);”
(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
„c) feladategység: fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy foglalkoztatott által ledolgozott egy munkaóra;
d) feladatmutató: fejlesztő foglalkoztatás esetén a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma;”

30. §		
A Tkr. Az alacsonyküszöbű ellátás és az utcai szociális munka működési támogatása alcímet megelőzően
a következő 2. §-sal és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása
2. § (1) A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás
szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében megegyezik.
(2) Munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladatmutató meghatározása során
ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116–120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt
a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül.”
31. §		
A Tkr. 4. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A pályázati kiírás tartalmazza különösen)
„d) fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy feladategységre jutó támogatás összegét, valamint a feladatmutató
számításának módját,”
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32. §		
A Tkr. 5. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Krízisközpont és titkos menedékház esetén a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a krízisközpontot, illetve
a titkos menedékházat működtető családok átmeneti otthona legalább egy éve jogerősen be legyen jegyezve
a szolgáltatói nyilvántartásba.”
33. §		
A Tkr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására külön bizottságot kell létrehozni.”
34. §		
A Tkr. 7. § (5) bekezdés c) pontja a következő cb) alponttal egészül ki:
(A Hivatal a döntésről – a miniszteri döntést követő 8 napon belül – az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján értesíti
a pályázókat. Az értesítés tartalmazza
nyertes pályázat esetén)
„cb) fejlesztő foglalkoztatás esetén a finanszírozási szerződésben meghatározandó feladatmutatót,”
35. §		
A Tkr. 10. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A finanszírozási szerződés tartalmazza különösen)
„e) fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási hely címét, a vállalt feladatmutatót és a feladatmutató
számításának módját,”
36. §

(1) A Tkr. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A fenntartónak a működési támogatást a Főigazgatóság folyósítja.
(3) A finanszírozási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a Főigazgatóság elektronikus levélben
haladéktalanul értesíti a működést engedélyező szervet és az ellenőrző igazgatóságot.”
(2) A Tkr. 16. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a működést engedélyező szerv és az ellenőrző
igazgatóság haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.”

37. §		
A Tkr. 19. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi
működési támogatás arányos részét vissza kell fizetni.”
38. §		
A Tkr. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § (1) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az első finanszírozási időszak 2017. április 1-jétől 2017. december 31-éig
tart.
(2) A fejlesztő foglalkoztatás első finanszírozási időszakára kiírt általános pályázatra a rendelet szabályait azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) az általános pályázatot az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését követő ötödik napig kell kiírni,
b) már működőnek minősül az a szolgáltató, amely szociális foglalkoztatást végez.
(3) Titkos menedékházak esetén az első finanszírozási időszak 2016. január 1-jétől 2018. december 31-éig tart. Titkos
menedékház által működtetett félutas házra működési támogatás a 2016. december 31-ét követő időszakra adható.
(4) Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak 2017. évi
finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2016. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések
hatálya 2017. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási
időszak 2017. december 31-éig tart.”
39. §

(1) A Tkr.
a)
1. § (2) bekezdés h) pontjában az „a szolgáltatás” szövegrész helyébe a „fejlesztő foglalkoztatás esetén
az Szt.-ben meghatározott költségekhez, egyéb esetben a szolgáltatás” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdés k) pontjában az „az általános” szövegrész helyébe a „ha törvény vagy e rendelet másként
nem rendelkezik, az általános” szöveg,
c)
3/A. §-át megelőző alcímben a „krízisközpontok” szövegrész helyébe a „krízisközpontok és a titkos
menedékházak” szöveg,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

3/A. § (1) bekezdésében a „krízisközpont” szövegrész helyébe a „krízisközpont és a titkos menedékház”
szöveg,
3/A. § (2) bekezdésében a „krízisközpont” szövegrészek helyébe a „krízisközpont, illetve a titkos menedékház”
szöveg,
3/A. § (3) bekezdésében a „krízisközpont” szövegrész helyébe a „krízisközpont és a titkos menedékház”
szöveg, a „krízisközpontként” szövegrész helyébe a „krízisközpontként, illetve titkos menedékházként” szöveg,
4. § (5) bekezdés j) pontjában, 10. § (6) bekezdés d) pontjában a „krízisközpont” szövegrész helyébe
a „krízisközpont és titkos menedékház” szöveg,
6. § (3) bekezdés h) pontjában a „krízisközpont” szövegrész helyébe a „krízisközpont, titkos menedékház”
szöveg,
6. § (8) bekezdésében a „ca) és cc)” szövegrészek helyébe a „ca)–cc)” szöveg,
7. § (1) bekezdésében, 7. § (6) bekezdés a) pontjában a „ca) és cc)” szövegrész helyébe a „ca)–cc)” szöveg,
7. § (2) bekezdés a) pontjában a „száma” szövegrész helyébe a „száma, valamint fejlesztő foglalkoztatás esetén
a vállalt feladatmutató” szöveg,
8. § (5) bekezdésében a „feladatok” szövegrész helyébe a „feladatok, feladatmutatók” szöveg,
10. § (6) bekezdés l) pontjában a „krízisközpont” szövegrész helyébe a „titkos menedékház” szöveg,
15. § (1) bekezdés k) pontjában a „krízisközpont” szövegrész helyébe a „krízisközpont, a titkos menedékház”
szöveg,
15. § (1) bekezdés l) pontjában, 19. § (3a) bekezdésében a „krízisközpont” szövegrészek helyébe
a „krízisközpont, illetve titkos menedékház” szöveg,
17. § (3) bekezdésében a „feladatellátás” szövegrész helyébe a „feladatellátás vagy a feladatmutatók
teljesítése” szöveg,
18. § (1) bekezdésében a „kiterjed” szövegrész helyébe a „kiterjed a tényleges feladatmutatók
megállapításának szabályszerűségére, és” szöveg

lép.
(2) A Tkr. 16. § (5) bekezdésében, 16. § (8) bekezdésében a „folyósító igazgatóság” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság”
szöveg lép.
40. §		
Hatályát veszti a Tkr.
a)
16. § (4) bekezdése,
b)
17. § (3) bekezdésében az „a folyósító és” szövegrész,
c)
20. § (4) bekezdése,
d)
26–28. §-a.

9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását, illetve a folyósítás
felfüggesztését érintő döntését vagy a 14. § (1a) bekezdésében foglalt esetben az elektronikus adatállományt
haladéktalanul megküldi a nyugdíjfolyósító szervnek.”
42. §

(1) Az Mmr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyugdíjfolyósító szerv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának folyósításáról az azonosítás
célját szolgáló folyósítási törzsszám alatt, – az (1a) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a döntés vele való
közlését követő tizenhárom napon belül gondoskodik.”
(2) Az Mmr. 14. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nyugdíjfolyósító szerv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának folyósításáról a folyósításhoz
szükséges adatokat tartalmazó elektronikus adatállomány beérkezését követő tizenhárom napon belül gondoskodik
a) – a felülvizsgálat alapján hozott döntés kivételével – a rehabilitációs és rokkantsági ellátást megállapító határozat,
b) az Mmtv. 16/A. §-a alapján előleg megállapításáról hozott végzés,
c) a rehabilitációs ellátás folyósítását felfüggesztő határozat, valamint
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d) az Mmtv. 19. § (1a) bekezdése és 38/C. §-a alapján a rokkantsági ellátás továbbfolyósításáról hozott döntés
esetében.
(1b) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítására egyebekben az öregségi nyugdíj
folyósítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a folyósítással összefüggő döntéseket
– a nyugdíjfolyósító szerv értesítése alapján – az első fokon eljáró rehabilitációs hatóság hozza meg.”
43. §		
Az Mmr. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § (1) Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv – ha az Mmtv. 38/G. § (3) bekezdés b) és c) pontja
szerinti kizáró ok nem áll fenn – 2017. január 31-éig tájékoztatja az Mmtv. 38/G. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek megfelelő megállapodást kötő személyt (a továbbiakban: megállapodást kötő személy) arról, hogy
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 8/B. §-ában foglaltak alapján kérheti
a befizetett járulék visszafizetését, vagy
b) amennyiben az a) pont szerinti lehetőséggel nem kíván élni, kezdeményezhető a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Tbj.) 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötése, és ezzel összefüggésben az Mmtv.
38/G. §-ában foglalt feltételeknek megfelelő igénylő (a továbbiakban: igénylő) előzetes biztosítási idejébe az Mmtv.
38/G. § (1) bekezdésében meghatározott szolgálati idő beszámításra kerül.
(2) Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás megküldésével
egyidejűleg a megállapodást kötő személyt – 2017. április 30-ai határidő tűzésével – nyilatkozattételre hívja
fel arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti lehetőségek valamelyikével kíván-e élni. Ha
a megállapodást kötő személy határidőben nem nyilatkozik, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv
az eljárását döntés nélkül lezárja.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozathoz – a 2012. január 1-jén rokkantsági járadékban részesülő személy
kivételével – csatolni kell a rehabilitációs hatóság vagy jogelődje határozatát, hatósági bizonyítványát vagy
bizottsági állásfoglalását, amely igazolja, hogy 2012. január 1-jén az igénylő egészségkárosodása legalább
40 százalékos mértékű volt. A 2012. január 1-jén rokkantsági járadékban részesülő személyt – az egészségkárosodás
mértékének igazolása nélkül – megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti irat nem áll rendelkezésre, az igénylő a rehabilitációs hatóságnál
2017. február 28-áig kezdeményezheti az Mmtv. 26/A. §-a szerinti komplex minősítés elvégzését az erre a célra
rendszeresített, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg kiküldött formanyomtatványon. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
(5) A komplex minősítés elvégzésére irányuló eljárást soron kívül kell lefolytatni. Az eljárásban vizsgálni kell azt
is, hogy az igénylő egészségkárosodása 2012. január 1-jén valószínűsíthetően elérte-e a legalább 40 százalékos
mértéket. Ha az igénylő a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány ellen fellebbez,
a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételre nyitva álló határidő 2017. május 31-éig meghosszabbodik.
(6) Ha az igénylő, vagy rá tekintettel más személy a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodást kíván kötni,
a nyilatkozat a megállapodás megkötéséig módosítható.
(7) A jogosultsági feltételek fennállása esetén
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszafizetésről a befizetett járulék visszafizetésére vonatkozó igényt,
b) a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötéséről a megállapodás megkötésére vonatkozó szándékot
tartalmazó nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv
gondoskodik.”
44. §		
Hatályát veszti az Mmr.
a)
15. § (1) bekezdésének második mondata,
b)
22/G. §-a.

10. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
módosítása
45. §		
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe
a 2. melléklet lép.
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11. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 12. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a határozott idejű bejegyzés vagy az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya megszűnik, a szolgáltatás,
a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási hely törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha
valamennyi lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, a támogatott lakhatás
is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi foglalkoztatási hely törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból,
a fejlesztő foglalkoztatás is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi szolgáltatás törlődik a szolgáltatói
nyilvántartásból, az engedélyes is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból.”
47. §		
Az Sznyr. 18. § (3) bekezdés a következő l) ponttal egészül ki:
(Ha a fenntartó az 5. mellékletben meghatározott iratok közül)
„l) nem csatolta a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági
engedély másolatát vagy a bejelentés teljesítését igazoló okirat másolatát, a működést engedélyező szerv
a hatósági engedély, illetve a bejelentés adatait a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságtól vagy annak
interneten elérhető nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi.”
48. §		
Az Sznyr. 19. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Fejlesztő foglalkoztatás esetén a Kormány a foglalkoztatási helyre vonatkozó létesítési, használati és
üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítésének szakkérdésében a foglalkoztatási hely címe szerint illetékes,
első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot szakhatóságként jelöli ki.”
49. §		
Az Sznyr. 19/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Szt. 58/A. § (2f ) bekezdése szerinti két döntési időpontot a Szociális Ágazati Portálon és a minisztérium
honlapján kell közzétenni. A miniszter a döntést megelőzően a támogatásra javasolt kérelmeket ellátásszervezési
szempontok szerint rangsorolva, egyszerre küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek.”
50. §		
Az Sznyr. 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban a változással összefüggésben a 19. §
(3b) bekezdése szerinti szakkérdésekkel kapcsolatban a szakhatóságot meg kell keresni, ha az adatmódosítás célja
foglalkoztatási hely bejegyzése.”
51. §		
Az Sznyr. 32. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő
h) ponttal egészül ki:
(A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart)
„g) fejlesztő foglalkoztatás esetén, ha a módosítás célja foglalkoztatási hely bejegyzése, és
h) az a)–g) pontban nem említett esetben, ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt.”
52. §		
Az Sznyr. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A működést engedélyező szerv a 2016. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes
hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2018. december 31-éig más jogszabályi
felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan vagy határozott idejű
bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az ennek érdekében igényelt
európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést engedélyező szerv
a meghosszabbítás kérdésében 2017. március 31-éig dönt. A döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú
bejegyzés hatálya meghosszabbodik.”
53. §		
Az Sznyr. 50/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50/B. § (1) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az engedélyes bejegyzése vagy adatmódosítás iránti, 2017. április 1-jét
megelőzően indult eljárást az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelettel megállapított szabályok alapján kell lefolytatni, ha az engedélyes
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működésének kezdő időpontja, illetve az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak
megfelelően működtethető, 2017. március 31-ét követően van.
(2) Az Szt. 138. § (5) bekezdése szerint befogadott ellátotti számot a működést engedélyező szerv az igénybevevői
nyilvántartásból számára megküldött adatok alapján – 2016. december 31-éig, 2017. január 1-jei hatállyal –
hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba.
(3) Ha a fenntartó helyi önkormányzat vagy azok társulása és a befogadásról szóló szakhatósági állásfoglalás,
előzetes szakhatósági állásfoglalás nem tartalmazza a személyi gondozásban ellátott személyek befogadott
számát, a működést engedélyező szerv a személyi gondozásban ellátott személyek befogadott számaként
– 2017. január 31-éig, 2017. január 1-jei hatállyal – hivatalból a teljes befogadott ellátotti létszámot jegyzi be.
(4) Az Szt. 138. § (6) bekezdése alapján, a közleményben meghatározott határidőig benyújtott befogadási kérelmek
elbírálása – a 19/A. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – nem a szakhatósági eljárások megindulásának
sorrendjében történik. A kérelem a 29. § (1) bekezdés szerinti korlátozásra tekintet nélkül benyújtható, az ilyen
okból történő adatmódosítás a 29. § (1) bekezdésének alkalmazása során nem vehető figyelembe. Az Szt. 138. §
(6) bekezdése alapján történő befogadást 2017. január 1-jei hatállyal kell bejegyezni a szolgáltatói nyilvántartásba.”
54. §

(1) Az Sznyr. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) Az Sznyr. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(3) Az Sznyr. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

55. §

(1) Az Sznyr. 1. melléklet 3.8. pontjában az „ellátotti létszámra” szövegrészek helyébe az „ellátotti létszámra – ezen belül
a személyi gondozásban ellátott személyek befogadott számára –” szöveg lép.
(2) Az Sznyr.
a)
1. § h) pontjában a „rehabilitációs” szövegrész helyébe a „hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén,
rehabilitációs” szöveg,
b)
19. § (4) bekezdés b), c) és d) pontjában, 31. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, 5. melléklet
2.4.3. pontjában a „(2)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg,
c)
20. § (4) bekezdésében, 32. § (3) bekezdés d) pontjában a „rehabilitációs” szövegrész helyébe a „hajléktalan
személyek átmeneti szállása és rehabilitációs” szöveg,
d)
4. melléklet 8. pontjában a „részesül-e” szövegrész helyébe az „állami fenntartó esetén önkormányzati
kötelező feladatot lát-e el vele, illetve hogy részesül-e” szöveg,
e)
5. melléklet 2.4.4. pontjában a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) és d) pontja” szöveg,
f)
5. melléklet 2.5. pontjában a „rehabilitációs” szövegrész helyébe a „hajléktalan személyek átmeneti szállása és
a rehabilitációs” szöveg,
g)
5. melléklet 2.6. pontjában a „Rehabilitációs” szövegrész helyébe a „Hajléktalan személyek átmeneti szállása és
rehabilitációs” szöveg
lép.
(3) Az Sznyr.
a)
1. § l) pont lb) alpontjában az „illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ”
szövegrész helyébe a „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, illetve a fejlesztő
foglalkoztatás helyéül szolgáló ingatlan (a továbbiakban: foglalkoztatási hely)” szöveg,
b)
4. § (5a) bekezdés b) pontjában a „támogatott lakhatás” szövegrész helyébe a „támogatott lakhatás és
a fejlesztő foglalkoztatás” szöveg,
c)
10. § (1) bekezdésében az „illetve támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan”
szövegrész helyébe a „támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve fejlesztő
foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási hely” szöveg, az „egyéb esetben” szövegrész helyébe az „az adott
fejlesztő foglalkoztatási helyet, egyéb esetben” szöveg,
d)
11. § (1) bekezdésében az „egyéb esetben” szövegrész helyébe a „fejlesztő foglalkoztatás esetén az adott
foglalkoztatási helyet, egyéb esetben” szöveg,
e)
11. § (2) bekezdésében az „illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan” szövegrész helyébe a „lakhatási
szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve foglalkoztatási hely” szöveg,
f)
11. § (3) bekezdésében, 3. melléklet 9. pontjában az „illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan”
szövegrész helyébe az „a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási hely” szöveg,
g)
12. § (1) bekezdésében az „illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan” szövegrész helyébe az
„a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási hely” szöveg, az „illetve a lakhatási
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h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)
lép.

szolgáltatást biztosító ingatlant” szövegrész helyébe az „a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, illetve
a foglalkoztatási helyet” szöveg,
18. § (3) bekezdés g) pontjában a „külső férőhelyek” szövegrész helyébe a „külső férőhelyek, a foglalkoztatási
hely” szöveg,
19. § (15) bekezdésében az „egyéb esetben” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatási helyet, egyéb esetben”
szöveg,
20. § (4) bekezdésében a „félutas házban” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási helyen, a félutas házban”
szöveg,
23. § (1) bekezdés a) pontjában, 32. § (3) bekezdés b) pontjában a „támogatott lakhatás” szövegrész helyébe
a „támogatott lakhatás, fejlesztő foglalkoztatás” szöveg,
24. § (1) bekezdésében a „szociális alapszolgáltatás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint
gyermekek napközbeni ellátása esetén legalább két hónappal, bentlakásos szociális intézményi ellátás,
támogatott lakhatás, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén
legalább hat hónappal” szövegrész helyébe a „bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás,
gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén legalább hat hónappal,
egyéb esetben legalább két hónappal” szöveg,
28. § (1) bekezdés g) pontjában a „jelzőkészülékek számának” szövegrész helyébe a „jelzőkészülékek
számának, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatható személyek számának” szöveg,
31. § (7) bekezdésében az „egyéb esetben” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatási hely, egyéb esetben”
szöveg,
38. § (1) bekezdés c) pontjában az „utcai szociális munka” szövegrész helyébe az „utcai szociális munka,
fejlesztő foglalkoztatás” szöveg,
39. § (3) bekezdésében a „vagy a bejegyzés során szakhatóságként eljáró hatóságot” szövegrész
helyébe az „ , a bejegyzés során szakhatóságként eljáró hatóságot, illetve fejlesztő foglalkoztatás esetén
a munkavédelmi hatóságot vagy a munkaügyi hatóságot” szöveg,
40. § (1) bekezdés b) pontjában, 41. § (2) bekezdés h) pontjában a „külső férőhelyet” szövegrész helyébe
a „külső férőhelyet, a foglalkoztatási helyet” szöveg,
41. § (2) bekezdés a) pontjában az „ingatlan” szövegrész helyébe az „ingatlan, foglalkoztatási hely” szöveg,
41. § (2) bekezdés f ) pontjában a „jelzőkészülékek számát” szövegrész helyébe a „jelzőkészülékek számát,
fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatható személyek számát” szöveg,
3. melléklet 6. pontjában a „címe” szövegrész helyébe a „címe és a foglalkoztatási hely címe” szöveg

56. §		
Hatályát veszti az Sznyr.
a)
7. § (6) bekezdés a) pontjában az „a szociális foglalkoztatási engedélyezéssel, valamint” szövegrész,
b)
7. § (6) bekezdés b) pontjában az „és a szociális foglalkoztatást engedélyező szervnek” szövegrész,
c)
32. § (3) bekezdés f ) pontjában a „valamint” szövegrész.

12. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló
513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
57. §		
A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.)
Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A nevelőszülő akkor felel meg a Gyvt. 54. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti képesítési előírásoknak, ha
a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik, vagy
b) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés „Befogadott gyermek ellátásának
alapfeladatai” követelménymodul záróvizsgáját sikeresen letette, vagy a helyettes szülők, a nevelőszülők,
a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti
tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyamot
eredményesen elvégezte, és mindkét esetben vállalja, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya keretében
a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül
ba) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítést megszerzi, vagy
bb) a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri
rendeletben meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot eredményesen elvégzi.”
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13. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó
vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása
58. §		
A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és
bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 37. pontjában a „munka-rehabilitációs díjnak”
szövegrész helyébe a „fejlesztési foglalkoztatási óradíjnak” szöveg lép.

14. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
59. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 3. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség – a (2) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – arra az engedélyesre terjed ki,]
„d) amely fejlesztő foglalkoztatást nyújt, ha e szolgáltatására a fenntartó hatályos – a támogató szolgáltatás és
a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti – finanszírozási szerződéssel
rendelkezik.”
60. §		
Az Nyr. 7. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az időszakos jelentési kötelezettséget)
„i) fejlesztő foglalkoztatás”
(esetén naponta, az adott napot követő munkanap 24 óráig, azt követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást az adott
napon az igénybevevőnek nyújtották.)
61. §		
Az Nyr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az időszakos jelentési kötelezettséget
a) pszichiátriai betegek nappali ellátása és szenvedélybetegek nappali ellátása esetén legalább havonta, az adott
hónap minden – szakmai program szerinti – nyitvatartási napjára,
b) a (2) bekezdésben és az a) pontban 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.”
62. §

(1) Az Nyr. 1. melléklet 1.9.4. pontjában a „pszichiátriai betegek” szövegrész helyébe a „hajléktalan személyek átmeneti
szállása, pszichiátriai betegek” szöveg lép.
(2) Az Nyr.
a)
3. § (1) bekezdés b) pontjában az „állapítottak meg, vagy” szövegrész helyébe az „állapítottak meg,” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés c) pontjában a „rendelkezik” szövegrész helyébe a „rendelkezik, vagy” szöveg,
c)
7. § (2) bekezdés g) pontjában a „menedékhely és” szövegrész helyébe a „menedékhely,” szöveg,
d)
7. § (2) bekezdés h) pontjában az „ellátás” szövegrész helyébe az „ellátás és” szöveg
lép.

15. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet eltérő
szöveggel történő hatályba léptetése
63. §		
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a)
76. § (2) bekezdés h) pontja a „16/B. § (3) és (4) bekezdésében, (8) bekezdés e) és f ) pontjában” szövegrész
helyett a „16/B. § (8) bekezdés e) és f ) pontjában” szöveggel,
b)
76. § (2) bekezdés l) pontja a „16/B. § (1) bekezdésében, 16/B. § (10) bekezdésében” szövegrész helyett
a „16/B. § (1) bekezdésében” szöveggel,
c)
117. § (1) bekezdésének a Tkr. 18. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az „a folyósító és az ellenőrző
igazgatóságnak” szövegrész helyett az „az ellenőrző igazgatóságnak” szöveggel,
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d)

117. § (3) bekezdés c) pontja a „16. § (3), (4) bekezdésében, (8) bekezdés d) pontjában, (9) bekezdésében”
szövegrész helyett a „16. § (8) bekezdés d) pontjában és (9) bekezdésében” szöveggel, a „17. § (1) és
(2) bekezdésében” szövegrész helyett a „17. § (2) bekezdésében” szöveggel, a „20. § (1) és (4) bekezdésében”
szövegrész helyett a „20. § (1) bekezdésében” szöveggel,
e)
117. § (3) bekezdés f ) pontja a „16. § (1) és (10) bekezdésében” szövegrész helyett a „16. § (1) bekezdésében”
szöveggel
lép hatályba.

16. Záró rendelkezések
64. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) Az 1–22. §, a 24–26. §, a 36. §, a 39. § (2) bekezdése, a 40–45. §, az 54. § (1) bekezdése, az 55. § (2) bekezdése,
az 57. § és a 62. § (1) bekezdése, valamint az 1–3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 49. § 2017. január 2-án lép hatályba.
(4) A 23. §, a 27. §, a 28. §, a 46–48. §, az 50. §, az 51. §, az 54. § (2) és (3) bekezdése, az 55. § (3) bekezdése, az 56. §,
az 58–60. § és a 62. § (2) bekezdése, valamint a 4. és 5. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez
1. Az Ar. 2. számú mellékletében „A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer” címet követően
a „„GYSZ” = Család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat)” szövegrész helyébe
a „„GYSZ” = Család- és gyermekjóléti szolgálat” szöveg lép.
2. Az Ar. 2. számú melléklet I. számú adatlapjában az „a gyermekjóléti szolgáltató” szövegrész helyébe az „a család- és
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó” szöveg lép.
3. Az Ar. 2. számú melléklet I. számú adatlap „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 szolgáltatást nyújtó (lehet szolgálat és központ is) 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. A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban csak
a gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén.
4. Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott
példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra
felvenniük ezt az adatlapot.”
4. Az Ar. 2. számú melléklet II. számú adatlapjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„„GYSZ-1”
Egyszerű Környezettanulmány”
5. Az Ar. 2. számú melléklet II. számú adatlapjában
a)
az „A gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe az „A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó” szöveg,
b)
a „Gyermekjóléti szolgálattal” szövegrész helyébe a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval” szöveg,
c)
a „gyermekjóléti szolgálathoz” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóhoz” szöveg,
d)
a „gyermekjóléti szolgálat” szövegrészek helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó” szöveg,
e)
a „gyermekjóléti szolgálattal” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval” szöveg
lép.
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6. Az Ar. 2. számú melléklet II. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-1”
1. Az adatlap funkciója:
a) környezettanulmány egyszerűsített adattartalommal;
b) gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattétel készítése során, amennyiben megelőzően nem folyt
szociális segítő tevékenység;
c) az adatlapot családonként egy példányban kell kitölteni, amennyiben a családban több gyermek van,
a rájuk vonatkozó következtetéseket, javaslatokat az adatlap végén gyermekenként kell részletezni. Az adatlap
„Tapasztalatok” részében foglaltaknak meg kell felelnie a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak. A családsegítő az adatlap
„Következtetések, további tennivalók” részében indokolja javaslatát a hatóságnak.
2. Az adatlap kitöltője:
a) környezettanulmány esetén a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó;
b) gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéshez kapcsolódóan a család- és gyermekjóléti
központ, amely elkészítésébe bevonhatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot is.
3. A kitöltés kezdete: a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ környezettanulmány elkészítésére való
felkérésének beérkezésekor, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás kezdeményezésekor.
4. Az adatlap továbbítása: a Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként,
javaslattételként készült.”
7. Az Ar. 2. számú melléklet III. számú adatlapjában a „más gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „más családés gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó” szöveg lép.
8. Az Ar. 2. számú melléklet III. számú adatlap „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) veszélyeztetettség felmerülése esetén 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: az a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 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) a gyermek átmeneti gondozásba kerülése, ideiglenes hatályú elhelyezése,
b) a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban a gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén (T-Törzslappal
együtt),
c) amennyiben a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó maga intézkedik a gyermek elhelyezésével kapcsolatban,
az intézkedés ideje.
4. Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott
példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akik szükség szerint
aktualizálják az adatlapot.”
9. Az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlapjában az „A gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe
az „A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó” szöveg lép.
10. Az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlap „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 tevékenységeinek összegzése;
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b) a javaslattételi lap a gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattételre szolgál;
c) előzménnyel rendelkező ügyek esetében környezettanulmány készítése:
ca) a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a család- és gyermekjóléti szolgálat készíti el,
cb) gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetében környezettanulmány készítésére érkezett felkéréskor
a család- és gyermekjóléti központ készíti el.
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti szolgálat (a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása
esetén is), amennyiben a gyermek hatósági intézkedésben érintett, a család- és gyermekjóléti központ.
3. Az adatlap kitöltése:
a) a gyámhivatal felkérése szerint,
b) a javaslattétel során 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 család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a család- és gyermekjóléti központon keresztül
gyermekvédelmi intézkedés alkalmazását, úgy a központ a javaslat részeként továbbítja az adatlapot az illetékes
hatóságnak, amely nevelésbe vétel esetén továbbküldi azt 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 a GYSZ-1
kiegészítéseként 30 napon belül a család- és 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.”
11. Az Ar. 2. számú melléklet VI. számú adatlapjában a „Kitöltő: a gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „Kitöltő:
a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó” szöveg lép.
12. Az Ar. 2. számú melléklet VI. számú adatlap „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 család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, illetve – előzmény nélküli elhelyezés
esetén – szakellátást vagy az átmeneti gondozást nyújtó szolgáltató felkérésére a gyermek háziorvosa.
3. A kitöltés ideje: a gyermek védelembe vételekor, előreláthatólag 15 napot meghaladó átmeneti gondozásakor,
nevelésbe vételekor, vagy ideiglenes hatályú elhelyezésekor.
4. Az adatlap továbbítása: a család- és 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.”
13. Az Ar. 2. számú melléklet VII. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” című részének 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. Az adatlap funkciója: a védelembe vett gyermekek családi/egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése. Azokra
a gyermekekre, akiket azonos határozattal vettek védelembe, mérlegelhető egy közös adatlap kitöltése a személyre
szóló feladatok és felelősök pontos megjelölésével.”
14. Az Ar. 2. számú melléklet VII. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” című részének 4. pontja a következő
c) alponttal egészül ki:
(4. Az adatlap továbbítása:)
„c) minden szakember felé, akire nézve a családi/egyéni gondozási-nevelési tervben feladat kerül meghatározásra.
A család- és gyermekjóléti szolgálatnak függetlenül attól, hogy a családsegítőre nézve meghatároz-e feladatokat.”
15. Az Ar. 2. számú melléklet IX. számú adatlapjában
a)
az „együttműködő esetmenedzser neve” szövegrész helyébe az „együttműködő szakember neve” szöveg,
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b)
a „gyermekjóléti szolgálatnál” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónál” szöveg
lép.
16. Az Ar. 2. számú melléklet IX. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” című része helyébe a következő rendelkezés
lép:

„Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-7”

17.

18.

19.

20.

21.
22.

1. Az adatlap funkciója: a szociális segítő munka és a gyermek és vér szerinti családja közötti kapcsolattartás
segítésének tervezése a gyermek családjába történő visszakerülése érdekében. Azokra a gyermekekre, akiket azonos
határozattal vettek nevelésbe, mérlegelhető egy közös adatlap kitöltése a személyre vonatkozó különbségek pontos
megjelölésével
2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.
3. A kitöltés ideje: a nevelésbe vételi határozatot követő 30 napon belül. 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: gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyermekvédelmi
gyámnak.”
Az Ar. 2. számú melléklet XI. számú adatlapjában
a)
a „Család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserének” szövegrész helyébe a „Család- és gyermekjóléti
szolgáltatást nyújtó szakember” szöveg,
b)
a „család- és gyermekjóléti központtól” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtótól”
szöveg,
c)
az „a helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona” szövegrész helyébe az „a helyettes szülő, a gyermekek
átmeneti otthona vezetője/családgondozója” szöveg,
d)
a „család- és gyermekjóléti központnak” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó
felé” szöveg
lép.
Az Ar. 2. számú melléklet XII. számú adatlapjában
a)
az „a családok átmeneti otthona” szövegrész helyébe az „a családok átmeneti otthona vezetője/
családgondozója” szöveg,
b)
az „a gyermekjóléti szolgálatnak” szövegrész helyébe az „a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónak”
szöveg
lép.
Az Ar. 2. számú melléklet XIII. számú adatlapjában
a)
a „gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó” szöveg,
b)
az „a családok átmeneti otthona” szövegrész helyébe az „a családok átmeneti otthona vezetője/
családgondozója” szöveg,
c)
az „a gyermekjóléti szolgálatnak” szövegrész helyébe az „a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónak”
szöveg
lép.
Az Ar. 2. számú melléklet XIV. számú adatlapjában az „a gyermekjóléti szolgálatnak a gondozás befejezését követő
15 napon belül” szövegrész helyébe az „a család- és gyermekjóléti szolgálatnak – védelembe vett gyermek esetében
a család- és gyermekjóléti központnak – a gondozás befejezését követő 15 napon belül” szöveg lép.
Az Ar. 2. számú melléklet XV. számú adatlapjában a „gyermekjóléti szolgálatnak” szövegrész helyébe a „család- és
gyermekjóléti központnak” szöveg lép.
Az Ar. 2. számú melléklet XIX. számú adatlapjában
a)
a „gyermekjóléti szolgálattól” szövegrész helyébe a „család- és gyermekjóléti központtól” szöveg,
b)
az „a gyermekjóléti szolgálat által” szövegrész helyébe az „a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó által”
szöveg,
c)
az „a gyermekjóléti szolgálat részére” szövegrész helyébe az „a család- és gyermekjóléti központ részére”
szöveg
lép.
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2. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

A Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában lévő intézmények
1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.
2. Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete
4032 Debrecen, Böszörményi út 173.
3. Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola
2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.
4. Károlyi István Gyermekközpont
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
5. Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona
1151 Budapest, Pozsony utca 36.
6. Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete
1032 Budapest, Szőlő utca 60.”

3. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez
1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.11.6. pontja a következő 3.1.11.6.3. alponttal egészül ki:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
alábbi adatok:
hajléktalan személyek átmeneti szállása:)
„3.1.11.6.3. a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,”
2. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.27.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
alábbi adatok:
családok átmeneti otthona:)
„3.1.27.3. ha a családok átmeneti otthona titkos menedékházként működik,
3.1.27.3.1. az erre vonatkozó adat,
3.1.27.3.2. a félutas ház címe,”
3. Az Sznyr. 1. melléklet 6.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellátási terület megjelölhető)
„6.3.1. falugondnoki szolgáltatás esetén a település, tanyagondnoki szolgáltatás esetén a településrész vagy
az önkormányzati rendeletben meghatározott ellátási körzet megnevezésével,”
4. Az Sznyr. 1. melléklet
a)
3.1.15.4. pontjában a „(3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) és d) pontjának” szöveg,
b)
3.1.15.5., 3.1.15.6. és 3.1.15.7. pontjában a „(2)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg
lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 208. szám

82677

4. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez
1. Az Sznyr. 1. melléklete a következő 3.1.34. ponttal egészül ki:
„3.1.34. fejlesztő foglalkoztatás:
3.1.34.1. a foglalkoztatási hely címe, helyrajzi száma és az egyes foglalkoztatási helyeken foglalkoztatható személyek
száma,
3.1.34.2. az arra vonatkozó adat, hogy a foglalkoztatási hely bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű
vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés
hatályának záró időpontja,”
2. Az Sznyr. 1. melléklete 3.5. pontjában a „támogatott lakhatás” szövegrész helyébe a „támogatott lakhatás és
a fejlesztő foglalkoztatás” szöveg lép.

5. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Az Sznyr. 5. melléklete a következő 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. Fejlesztő foglalkoztatás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.3.1. csatolni kell a foglalkoztatási hely tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha a tulajdoni lap a használat
jogcímét nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,
2.3.2. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,
2.3.3. csatolni kell a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági
engedély másolatát vagy a bejelentés teljesítését igazoló okirat másolatát, ha a tevékenység csak hatósági
engedéllyel vagy bejelentési kötelezettség teljesítése esetén végezhető.”

A Kormány 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelete
egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ), h), i) és
s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés b) pont be) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés
22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím és a 3. 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,
a 11. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 13. alcím tekintetében a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
18. pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet módosítása
2. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során tájékoztatja az örökbe fogadni
szándékozó személyt arról, hogy
a) az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően hat hónap múlva, majd – a rokoni
és házastársi örökbefogadás kivételével – másfél év múlva személyes találkozásra és együttműködésre kötelezett
az utánkövetést végző szervezet szakemberével és
b) kérelmére az utánkövetést végző szervezet a kötelező utánkövetés időtartama alatt a kötelező alkalmakon kívül is
bármikor biztosítja az utánkövetést.”
3. §		
A Gyer. 102. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyermek örökbefogadhatósága tényének megállapítása esetén a határozat indokolása tartalmazza
a) a szülői felügyeleti jogot megszüntető bírói ítélet számát és jogerőre emelkedésének időpontját,
b) a szülő gyermekének örökbefogadásához tett hozzájáruló nyilatkozatának időpontját,
c) a szülő halálának időpontját, vagy
d) az örökbefogadást felbontó gyámhatósági határozat vagy bírói ítélet számát és jogerőre emelkedésének
időpontját.”
4. §		
A Gyer.
a)
46. § (1) bekezdés k) pontjában a „Gyvt. 62/C. § (2) és (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Gyvt. 62/C. §
(2)–(3b) bekezdése” szöveg,
b)
51. § (4) bekezdés b) pontjában a „két hónap” szövegrész helyébe a „hat hónap” szöveg és az „egy év”
szövegrész helyébe a „másfél év” szöveg,
c)
3. számú melléklet I. és II. részében a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg
lép.

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) a következő 59/F. §-sal egészül ki:
„59/F. § Ha baleseti hozzátartozói nyugellátás esetén a jogszerző saját jogú nyugdíjasként elszenvedett üzemi
baleset következtében hunyt el, a baleseti hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregségi
nyugdíj összegét az elhalálozás napjára kell megállapítani, és meg kell növelni az elhunyt jogszerző által a Tny.
22/A. §-a alapján szerzett nyugdíjnövelés összegével.”
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6. §		
A TnyR. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„80. § (1) Az ellátás jogalap nélküli megállapítása, folyósítása vagy felvétele esetén a visszafizetésről és
a megtérítésről az ellátást megállapító nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határoz. Az ellátást megállapító határozat
módosításáról, visszavonásáról és a visszafizetésről, megtérítésről külön határozatot kell hozni.
(2) A visszafizetés és a megtérítés ügyében a felróhatóságot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek kell
bizonyítania.
(3) A visszafizetésre kötelezett halála esetén a követelés meg nem térült összegét – az örökség erejéig – az örökössel
szemben kell érvényesíteni, feltéve, hogy az örökhagyó még élt, amikor őt a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv jogerős határozattal az ellátás visszafizetésére kötelezte. A hozzátartozó saját jogú vagy hozzátartozói
nyugellátásából – ide nem értve a Tny. 83. § (2) bekezdése szerint kifizetett összeget – a meg nem térült tartozást
levonni, vagy azt a hozzátartozótól behajtani nem lehet.
(4) Ha a nyugdíjfolyósító szerv észleli az ellátás jogalap nélküli megállapítását, folyósítását vagy felvételét, erről
haladéktalanul értesíti az ellátást megállapító általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervet.”
7. §		
A TnyR. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az ellátás jogerős határozattal elrendelt egyösszegű megtérítését
a felszámolási, kényszertörlési vagy végelszámolási eljárásban – önállóan vagy az adóhatóság megkeresésével –
hitelezői igényként érvényesíti.”
8. §		
A TnyR. 89/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89/A. § (1) Az egyeztetési eljárás során kiadott kimutatásban és határozatban a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
a Tny. 96/B. § (3) bekezdése szerinti, lezárt adóévre vonatkozó adatokat tünteti fel. Az egyeztetési eljárás során lezárt
adóév az az időszak, amelyre vonatkozóan az állami adóhatóság a személyi jövedelemadó bevallások adatainak
feldolgozása alapján – a lezárt adóévet követő év augusztus 31-éig – az adatszolgáltatást teljesítette.
(2) Az ügyfél kérelmére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a szolgálati időről, jogosultsági időről szóló
hatósági bizonyítvány kiállítása és az egyeztetési eljárás során tájékoztatást ad a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai)
egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati időről.”
9. §		
A TnyR. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„94. § A Központ jár el a nyugdíjnövelés megállapítására irányuló, a Tny. 102/A. § (2) bekezdése szerinti eljárásokban.”
10. §		
A TnyR.
a)
11. §-ában és 64/D. §-ában a „2017.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg,
b)
72/B. § (5) bekezdés c) pontjában a „20” szövegrész helyébe a „30” szöveg,
c)
72/B. § (8b) bekezdésében a „növelés a kivételes nyugellátás megszüntetését követően is érvényesíthető”
szövegrész helyébe a „növelést a kivételes nyugellátás megszüntetését követően is meg kell állapítani”
szöveg,
d)
72/B. § (10) bekezdésében az „is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni, amennyiben” szövegrész
helyébe az „akkor kell társadalombiztosítási nyugellátásnak tekinteni, ha” szöveg,
e)
5. számú melléklet 2.6., 3.5. és 4.4. alpontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti”
szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a TnyR.
a)
62. § (2) bekezdése,
b)
68. § (1) bekezdése,
c)
83. §-a,
d)
8. számú melléklete.
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4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 27/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek megelőzik
az ellátásra való jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját, össze kell számítani a fennálló
biztosításban töltött napokkal.”
(2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 27/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A megszűnt biztosításban töltött időt akkor is hozzá kell számítani a fennálló biztosítási jogviszonyhoz, ha
a megszűnt biztosítási jogviszony a fennálló biztosítási jogviszony szünetelésének időtartama alatt, vagy azt
követően szűnt meg.”

5. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Cstvhr.) 9. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A Cst. 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a nevelési ellátás iránti kérelemhez csatolni kell
a tankötelezettség megszűnése miatt a gyermek tanulói jogviszonyát megszüntető iskola igazgatója által
a 10. sz. melléklet szerinti adattartalommal kiállított igazolást. Ha az igazolás a tanulói jogviszony megszüntetését
követő két hónapon belül benyújtásra kerül és a kérelmező a megszüntetett iskoláztatási támogatás jogosultjával
megegyezik, az igazolás benyújtása a nevelési ellátás iránti kérelemnek minősül.”
(2) A Cstvhr. 9. §-a a következő (1c)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A Cst. 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a nevelési ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermeket
kezelő szakorvos 12. számú melléklet szerinti igazolását a gyermek önálló életvitelre képtelen állapotáról és
az önkiszolgálási képességének hiányáról. A kezelőorvos az igazolást akkor állítja ki, ha a gyermek állapotában
annak nagykorúságáig kedvező változás nem várható.
(1d) A Cst. 7. § (3) bekezdés c) pontja alkalmazásában önálló életvitelre az a gyermek nem képes, aki
a) a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket testi, illetve
érzékszervi fogyatékossága vagy az azzal összefüggő kommunikációs képtelenség miatt még a szükség szerinti
segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy
b) a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és
időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve
veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra
képtelen.
(1e) Az önkiszolgálási képessége annak a gyermeknek hiányzik, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes
a) étkezni,
b) tisztálkodni,
c) öltözködni,
d) illemhelyet használni vagy
e) lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.”

14. §

(1) A Cstvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Cstvhr. a 2. melléklet szerinti 12. számú melléklettel egészül ki.

15. §		
A Cstvhr. 14. § (1) bekezdés b) pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.
16. §		
Hatályát veszti a Cstvhr.
a)
5/B. §-a,
b)
2. számú melléklet 3. pont 3.2. és 3.3. alpontjában, 3. számú melléklet 3. pont 3.4. alpontjában, 4. számú
melléklet 3. pont 3.2. és 3.3. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben,” szövegrész.
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6. 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
17. §		
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 8. §-a a következő
g) ponttal egészül ki:
(Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult)
„g) a bölcsődében, mini bölcsődében a 2/a. számú melléklet II. pontjában meghatározott munkakörben”
(munkát végző közalkalmazott.)

7. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)
Korm. rendelet módosítása
18. §		
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 4. §
7. pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
19. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról
és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a a következő
(5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Ha a kötelezett a bölcsődei, mini bölcsődei gondozást a Gyvt. 150. § (6) bekezdés e) pontja alapján kívánja
térítésmentesen igénybe venni, benyújtja az intézményvezetőnek a gyermek védelembe vételéről szóló
gyámhatósági határozat másolatát.”

9. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti
bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási
szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kenyr.) 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az ellátásban részesülő személy halála esetén az (1) és (5) bekezdés szerinti kérelmet az együtt élő házastárs,
ennek hiányában az örökös nyújthatja be. Az örökösi minőséget jogerős hagyatékátadó végzéssel kell igazolni.”
21. §		
A Kenyr.
a)
1. § (1) bekezdésében, 1. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében és bc) alpontjában, 1. §
(4) bekezdésében, 3. § (4) bekezdés a) pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti”
szöveg,
b)
9. § (8) bekezdésében az „Az ellátásban részesülőnek” szövegrész helyébe az „A jogosultnak” szöveg
lép.

10. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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11. 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
23. §		
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, 2. § e) pontjában,
valamint 3. § e) pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

12. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
pont K48. h) alpontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

13. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 436. pontjában és 4. melléklet
75. pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

14. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
módosítása
26. §		
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Onyfr.)
a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói
nyugellátás 2016. évi teljes fedezetét az Országgyűlés Hivatala adja át az ONYF részére.”
27. §		
Az Onyfr. 7. § (4) bekezdésében az „a Köztársasági Elnöki Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országgyűlés Hivatala”
szöveg lép.

15. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet eltérő
szöveggel történő hatálybalépése
28. §		
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésének
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet
a)
3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontját megállapító rendelkezése a „balettművészeti” szövegrész helyett
a „táncművészeti” szöveggel,
b)
3. § (4) bekezdés d) pontját megállapító rendelkezése a „80. § (7) bekezdése” szövegrész helyett a „Tny. 84. §
(3) bekezdése” szöveggel
lép hatályba.

16. Záró rendelkezések
29. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–13. alcím, valamint az 1–3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
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30. §		
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 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez
A Cstvhr. 1. számú melléklet 3. pont 3.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok)
„3.6. együttes nyilatkozat arról, hogy a szülők a 2.1. alpont szerinti gyermek(ek) gondozásáról, neveléséről saját
háztartásukban felváltva gondoskodnak;”

2. melléklet a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez
„12. melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS
a tizenhatodik életévét betöltött gyermek tankötelezettsége megszűnését követően fennálló, önálló
életvitelre képtelen állapotáról és az önkiszolgálási képességének hiányáról
1. Az igazolás kiállítását kérő személy neve: .....................................................................................................................................................................
2. A tizenhatodik életévét betöltött gyermek
   2.1. neve: ..............................................................................................................................................................................................................................
  2.2. szül. ideje: oooo év oo hó oo nap
   2.3. anyja neve: ..................................................................................................................................................................................................................
   2.4. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ooo–ooo–ooo
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek
   a) önálló életvitelre nem képes, mert
  o aa) a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket testi, illetve
   érzékszervi fogyatékossága vagy az azzal összefüggő kommunikációs képtelenség miatt még a szükség szerinti
   segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy
  o ab) a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és
   időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt
   ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen;
   továbbá ezzel egyidejűleg
   b) önkiszolgálási képessége – betegségéből vagy fogyatékosságából eredően – hiányzik, mert mások személyes
   segítsége nélkül nem képes
  o ba) étkezni,
  o bb) tisztálkodni,
  o bc) öltözködni,
  o bd) illemhelyet használni, vagy
  o be) lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek esetében az a) és b) pontban megjelöltek tekintetében a gyermek nagykorúságáig
(tizennyolcadik életévének betöltéséig) kedvező változás nem várható.
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Az igazolás érvényességi ideje: oooo év oo hó oo nap

Kelt: .................................................., ..................................
P. H.
.....................................................
szakorvos
P. H.
.....................................................
intézmény
”

3. melléklet a 449/2016. (XII. 19.) 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
53. sorral egészül ki:
[A

1.

„53.

B

C

Járulékmérték

Járulékmérték

A kereset, jövedelem

%

%

megszerzésének éve

(magánnyugdíj-pénztári

(magánnyugdíj-pénztári

tagság hiányában)

tagság esetén)]

25,75

25,75”

2017

A Kormány 450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi
eljárásrend, az automatikus döntéshozatal, valamint a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati
szolgáltatások részletes szabályairól
A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányhivatali szakrendszer
1. §

(1) A Zala Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel központi intelligens integrált kormányhivatali szakrendszert
(a továbbiakban: kormányhivatali szakrendszer) működtet, amely biztosítja a jogszabályban rendszeresített és
elektronikus úton érkezett, valamint a 2. § szerint átalakított elektronikus űrlapok és csatolmányaik (a továbbiakban
együtt: elektronikus űrlap)
a)
feldolgozását és
b)
az eljárás során történő tárolását.
(2) A kormányhivatali szakrendszer az eljárást támogató rendszerből és a központi nyilvántartásból áll.
(3) Az olyan ügyekben, ahol az eljárás elsőfokon a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, az eljáró hatóságok kizárólag
olyan informatikai rendszert vezethetnek be az ügyintézés támogatására, amely – a közigazgatás-fejlesztésért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által igazolt módon – illeszkedik a kormányhivatali szakrendszerhez.
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(4) A kormányhivatali szakrendszer belső működése tekintetében az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
rendelet szerinti zárt rendszerekre vonatkozó szabályok szerint működik, a külső kapcsolatainál a szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatások szerint hozzáférhető központi azonosítási és hitelesítési szolgáltatásokat
használja.
(5) A kormányhivatali szakrendszer az eljárás dokumentumait az ügy lezárását követően az automatizált feldolgozásra
alkalmas adatszerkezet megtartásával központi irattárba átadja, azt saját belső nyilvántartásából az ügyirat
nyilvántartására vonatkozó adatok, valamint a biztonsági naplózás adatai kivételével törli.
2. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a kormányhivatali szakrendszer útján
az elektronikus űrlappal kapcsolatos iratkezelési műveleteknél
a)
az érkeztetésre vonatkozóan, a központi érkeztetési ügynök szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatást veszi igénybe,
b)
az érkeztetési információk tárolására központi, a teljes kormányhivatali rendszerre közös nyilvántartást vezető
érkeztető nyilvántartást vesz igénybe, és
c)
az iktatási információkat (az elektronikus űrlapok befogadására vonatkozó metaadatokat) tanúsított
iratkezelési szoftver részére átadja központi nyilvántartásuk, illetve amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre,
a szervekhez rendelt nyilvántartásokban történő vezetésük céljából.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés a)–c) pontjában megadott központi szolgáltatás valamelyike nem áll rendelkezésre
(ide nem értve az üzemzavart), az érintett feladatot a kormányhivatali szakrendszer a kormányhivatal iratkezelő
rendszerének igénybevételével végzi.
(3) A kormányhivatali szakrendszer az ügyintézési eljárásban az elektronikus űrlapok feldolgozásánál szakrendszerként
ellátja az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az iratkezelés,
megőrzési kötelezettség alcímében foglaltak alapján az ügyintézéssel közvetlenül kapcsolatos iratkezelési
lépéseket, nyilvántartja az ezzel kapcsolatos információkat.
(4) A kormányhivatali szakrendszer a kormányhivatal iratkezelési szoftvere részére átadja
a)
az eljáró ügyintézőhöz rendelésre vonatkozó adatokat,
b)
az eljárás lezárásakor az eljárás lefolyására vonatkozó metaadatokat és
c)
a kiadmányozással kapcsolatos metaadatokat.
(5) Az eljárás során a kormányhivatali szakrendszer az elektronikus űrlapokat és csatolmányaikat maga kezeli. Az eljárás
lezárást követően azokat a kormányhivatali iratkezelési szoftver szükség szerinti bevonásával a központi irattárnak
adja át.
(6) A kormányhivatali szakrendszerbe elektronikus úton érkezett, a kormányhivatali szakrendszerben elektronikus
úton létrehozott okiratok esetében, valamint ha az ügyintézés a papíralapú okiratról készült hiteles elektronikus
másolat alapján történt, a megőrzési kötelezettséget jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kormányhivatal
az elektronikus irat megőrzése útján teljesíti, az iratok papíralapú másolatát az iratkezelés körébe nem vonhatja.

2. A kormányhivatali eljárásban alkalmazandó elektronikus űrlapok és beadványok
3. §

(1) Ahol jogszabály vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében a szakmai irányító miniszter
(a továbbiakban: szakmai irányító miniszter) valamely beadvány tekintetében elektronikus űrlapot vagy
formanyomtatványt rendszeresít, az elektronikus űrlapot az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás
igénybevételével kell létrehozni.
(2) A kormányhivatal a részére a rendszeresített formanyomtatványon előterjesztett beadványt – önállóan vagy
központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével – elektronikus űrlappá alakítja.
(3) Az elektronikus űrlappá alakítás során a kormányhivatal
a)
a formanyomtatványról hiteles elektronikus másolatot készít vagy készíttet,
b)
a formanyomtatvány és az ahhoz esetlegesen csatolt formanyomtatványok kitöltött adattartalmát
automatikus felismertetésre épülő vagy kézi adatrögzítéssel elektronikus űrlapon rögzíti,
c)
ellenőrzi a papír alapon beérkező formanyomtatvány és a b) pont szerinti elektronikus űrlap tartalmi
egyezését, és
d)
az a) pont szerinti hiteles elektronikus másolatot és a b) pont szerinti elektronikus űrlapot a csatolmányaival
együttes adatszerkezetként hitelesíti.
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(4) Ahol jogszabály vagy a szakmai irányító miniszter valamely beadvány tekintetében elektronikus űrlapot vagy
formanyomtatványt rendszeresít, a kormányhivatal a szóban előterjesztett kérelmet vagy nyilatkozatot elektronikus
űrlapon rögzíti, és
a)
azt az ügyféllel elektronikus úton hitelesítteti, vagy
b)
annak kinyomtatott példányát az ügyféllel hitelesítteti.
(5) Ha a (4) bekezdés szerint előterjesztett kérelemhez az ügyfél mellékletet nyújt be, úgy a kormányhivatal arról hiteles
elektronikus másolatot készít, és a hiteles elektronikus másolatot, valamint a (4) bekezdés szerinti elektronikus
űrlapot együttes adatszerkezetként hitelesíti.
(6) Ahol a miniszter a kormányhivatal egyes eljárási cselekményeinek elvégzésére kötelezően alkalmazandó
elektronikus űrlapot rendszeresít, az eljárási cselekményt a kormányhivatal elektronikus úton, a rendszeresített
elektronikus űrlap alkalmazásával végzi el.
(7) Az 1. mellékletben felsorolt beadványok esetén az ügyfél jogosult arra, hogy elektronikus ügyintézés keretében
történő benyújtás esetén a beadvány elektronikus másolatát a kormányrendeletben meghatározott módon
saját maga hitelesítse azzal, hogy vállalja az eredeti beadványnak az adott iratra vonatkozó, jogszabályban előírt
megőrzési idejéig, de legalább a benyújtást követő 2 évig történő megőrzését és felhívásra történő bemutatását.
E határidőn belül az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti
példányának felmutatására köteles. A megőrzési kötelezettségre és annak időtartamára az ügyintézést biztosító
szerv az ügyfelet figyelmezteti.

3. Automatikus szignálás
4. §

(1) Az elektronikus űrlapon előterjesztett beadványok szignálására a kormányhivatali szakrendszer által biztosított
elektronikus szignálás útján is sor kerülhet.
(2) A 2. mellékletben meghatározott ügyekben a kormányhivatal országos illetékességgel jár el, és a szignálásra
valamennyi kormányhivatal tekintetében egységesen, központilag a kormányhivatali szakrendszer által biztosított
automatikus szignálás útján kerül sor.

4. Automatikus döntéshozatali eljárás
5. §

(1) Automatikus döntéshozatali eljárás alkalmazására van lehetőség azon kormányhivatali ügyköröknél, ahol
a kormányrendelet szerinti elektronikus űrlap rendszeresített,
a)
de a beadvány nem a rendszeresített elektronikus űrlapon kerül benyújtásra, és
b)
annak az ellenőrzésnél biztonsági kockázat észlelése történik, valamint
c)
a rendelkezési nyilvántartásban szereplő rendelkezéssel ütközés észlelése történik.
Ezekben az esetekben a kormányhivatal megtagadja a beadvány átvételét.
(2) Automatikus döntéshozatali eljárás alkalmazására van lehetőség azon kormányhivatali ügyköröknél, ahol
a kormányrendelet szerinti elektronikus űrlap rendszeresített, és ahol
a)
a tájékoztatóban közzétett csatolmány hiányzik, beleértve, ha a csatolmány nem a megjelölt formátumú,
vagy
b)
az űrlapon hivatkozott meghatalmazás nem szerepel a rendelkezési nyilvántartásban.
Ezekben az esetekben a kormányhivatal automatikus hiánypótlást rendel el.
(3) Automatikus döntéshozatali eljárás alkalmazására van lehetőség az adott elektronikus űrlap típuson adatigényként
szerepeltetett, a közigazgatási nyilvántartásokból származó, de elektronikusan közvetlenül nem lekérdezhető
adatok kormányhivatal nevében történő bekérése során.
(4) Automatikus döntéshozatali eljárás alkalmazására van lehetőség, ha hatósági bizonyítvány vagy igazolás kiállítása
olyan nyilvántartásban szereplő adatról történik, amelyről jogszabály rendelkezése alapján a kormányhivatal
hatósági bizonyítvány vagy igazolás kiállítására jogosult.

5. A kormányhivatali iratok kézbesítése, a határozatok nyilvántartása
6. §

(1) A kormányhivatal a döntései és egyéb hivatalos iratai elektronikus úton történő kézbesítéséről – a kormányhivatali
szakrendszer útján – kézbesítés-szolgáltatással közvetlenül, vagy amennyiben a szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások szabályai szerint elérhető, a központi kézbesítési ügynök szolgáltatáson keresztül
gondoskodik.
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(2) A kormányhivatal a döntései és egyéb hivatalos iratai nem elektronikus úton történő kézbesítéséről
a kormányhivatali szakrendszer vagy arra jogosult szolgáltató útján az elektronikus iratról hiteles papíralapú másolat
készítésével gondoskodik.
7. §

(1) A kormányhivatal a döntéseit a kormányhivatali szakrendszernek a Zala Megyei Kormányhivatal által működtetett
központi nyilvántartásban (a továbbiakban: döntéstár) a kiadmányozással egyidejűleg elhelyezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntéstárból a határozat megtekintésére, valamint hiteles másolatának lekérésére a címzett
és az általa erre felhatalmazott személy, a döntést hozó szerv, valamint a jogszabályban erre kijelölt szerv vagy
személy jogosult.
(3) A döntéstárból az adatok a döntés döntéstárban történt elhelyezését követő 5 éven túl a központi irattárba, illetve
onnan az iratmegőrzési szabályok figyelembevételével a levéltárba helyezhetők.
(4) Amennyiben a döntéstárból kért döntés a (3) bekezdés alapján már nincs a döntéstárban, az (1) bekezdés szerinti
működtető a kért döntést automatikus eljárás keretében a központi irattárból, illetve levéltárból lekéri és a kérő
értesítése mellett hozzáférhetővé teszi.
(5) A (4) bekezdés szerint időlegesen bekért döntés online hozzáférhetőségét az (1) bekezdés szerinti működtető
legalább 30 napig biztosítja.

6. Időpont-foglalási rendszer
8. §

(1) A Pest Megyei Kormányhivatal valamennyi kormányhivatal tekintetében időpont-foglalási rendszert működtet.
(2) Az időpont-foglalási rendszer az ügyfelek részére időpont-foglalási lehetőséget biztosít
a)
a személyes megjelenést biztosító ügyfélszolgálaton történő ügyintézéshez, és
b)
a személyes kapcsolatot igénylő eljárási cselekményeknél az eljáró ügyintézőhöz, különösen hiánypótlás,
szemle és meghallgatás cselekményekhez.
(3) Időpont foglalás alkalmazható távoli elektronikus elérés keretében igénybe vett kapcsolatfelvételnél is.
(4) Az időpont-foglalási rendszerbe vont ügyköröket, ügyintézési helyeket, illetve ügyintézőket a kormányhivatal
honlapján, valamint a közigazgatási tudástárban nyilvánosan és naprakészen közzéteszi.

7. Online ügyintézői segítség
9. §

(1) Az ügyfél, illetve az ügyintéző az eljárás során távoli elektronikus kapcsolattal ügyintézőktől (a továbbiakban: segítő)
online ügyintézői segítséget vehet igénybe, amennyiben az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítottak.
(2) A segítő igénybevételét és a segítségnyújtás keretében írásban közölteket a kormányhivatali szakrendszer
automatikusan az ügy dokumentációjában rögzíti.
(3) Az ügyben az érdemi eljárási cselekményt a segítő igénybevétele esetén is az eljáró ügyintéző végzi, beleértve
az eljárási dokumentumokon a szükséges hitelesítések megadását.

8. Közigazgatási tudástár
10. §

(1) A miniszter az e §-ban meghatározottak szerint gondoskodik az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet
szerinti tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tudásanyagának kezeléséről.
(2) A közigazgatási tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tartalmának feltöltéséért az ügykör tekintetében
szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) a felelős. Ennek
keretében a szakminiszter köteles gondoskodni
a)
a tudástár tartalmának feltöltéséről, az új, illetve módosult ügykörökhöz kapcsolódóan a kiegészítéséről,
illetve módosításáról, a tartalom naprakészen tartásáról, és
b)
a hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástár-tartalommal
összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről.
(3) Amennyiben egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az ügykörhöz kapcsolódóan a tudástár
tartalmának hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.
(4) A közigazgatási tudástárban új ügykör bejegyzés véglegesítésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának
végleges módosítására, illetve törlésére a miniszter formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.
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(5) A tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár
alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság észlelése esetén a hibát a miniszter a szakminiszter egyidejű értesítése
mellett kijavítja, vagy a javításra a szakminisztert felhívja.
(6) A tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló hiba észlelése
esetén a miniszter a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét
követő 3 munkanapon belül gondoskodni. Az ilyen hiba kijavítására csak a szakminiszter egyetértésével kerülhet
sor. Amennyiben az ilyen hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a miniszter és
a szakminiszter között, a felek kötelesek a vitát egyeztetés keretében megkísérelni rendezni.
11. §		
A közigazgatási tudástár kormányhivatalokra vonatkozó ügykörleírásai az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
kormányrendelet szerinti tartalmakon felül tartalmazzák:
a)
az ügyindításra, valamint az ügy lefolytatására szolgáló elektronikus űrlapokat nyomtatható formában is,
az ügykör tartalmi leírásához kapcsoltan a kitöltést segítő információkkal együtt,
b)
az országos telefonos ügyfélszolgálat előzetes tájékoztatási, illetve ügyindítási és ügyintézési
szolgáltatásaihoz szükséges információkat,
c)
az ügykörhöz közvetlenül kapcsolódó ügymenettámogató informatikai szolgáltatások leírásait, különösen
a feldolgozásvezérlő információkat, elektronikusűrlap-definíciókat és
d)
a tapasztalatmegosztást célzó ügykörleírásokhoz kapcsolódó információkat.

9. Aláírás-minta nyilvántartás
12. §

(1) Az aláírás-minta nyilvántartást a Zala Megyei Kormányhivatal vezeti.
(2) Az aláírás-minta nyilvántartás az ügyfélre vonatkozó adatokat az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig őrzi.
Az ügyfél kérésére az adatokat haladéktalanul és visszavonhatatlanul törli.
(3) Az aláírás-minta nyilvántartás az ügyfélre vonatkozó adatokat azonnal törli, ha az ügyfél haláláról értesül.

10. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 8. § (1), (2) és (4) bekezdése, valamint a 9. § 2017. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. és 2. §, a 4–7. §, a 8. § (3) bekezdése, a 11. és 12. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Azon beadványok, amelyeknél valamely benyújtandó dokumentum elektronikus másolatát az ügyfél saját maga
hitelesítheti:
1.
Európai egészségbiztosítási kártya kiállítási kérelem meghatalmazott általi elektronikus benyújtásánál
a meghatalmazás elektronikus képi formájú másolata

2. melléklet a 450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Automatikus szignálás alkalmazhatóságának köre:
1.
Az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás útján előterjesztett beadványok
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A Kormány 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelete
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
A Kormány az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. §
(1) bekezdés a), c)–f ), h)–n) pontjában, (2) bekezdés c) és e) pontjában, (3) bekezdés a)–g), k), m) és n) pontjában, (4) bekezdés
a) és b) pontjában és (5) bekezdés b) pontjában,
a 157. § tekintetében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 15. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
a 158. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (4) bekezdésében,
a 158. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti elektronikus
ügyintézésre, az annak során eljáró szervezetekre és ügyfeleikre, a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtóira és igénybe vevőire, valamint
az elektronikus ügyintézést biztosító szervek és más szervek közötti informatikai együttműködésre terjed ki.
(2) A III. Fejezet hatálya a papíralapú közokiratról, papíralapú magánokiratról és papíralapú számviteli bizonylatról
történő elektronikus másolat készítésére, az annak során eljáró személyekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
digitalizálás: olyan eljárás, amely az analóg felépítésű információt számítástechnikai eszközök számára
feldolgozható, digitális információvá alakítja át;
2.
elektronikus űrlap: minden olyan elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület, amelynél
a megadandó adatok formája és tartalmi köre előre rögzített, és a kitöltést követően a megadott tartalommal
elektronikus dokumentum jön létre;
3.
folytonos védelem: az időben változó körülmények és viszonyok ellenére is megszakítás nélkül megvalósuló
védelem;
4.
hiteles elektronikus másolat: valamely nem elektronikus dokumentumról e rendelet szabályai szerint készült,
azzal képileg vagy tartalmilag egyező, joghatás kiváltására alkalmas elektronikus eszköz útján értelmezhető
adategyüttes;
5.
képi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely biztosítja a papíralapú dokumentum
– joghatás kiváltása szempontjából lényeges – tartalmi és formai elemeinek megismerhetőségét;
6.
kockázattal arányos védelem: olyan védelem, mely biztosítja, hogy egy kellően nagy időintervallumban
a védelem költségei arányosak legyenek a potenciális kárértékkel;
7.
másolatkészítő rendszer: a másolatkészítés során alkalmazott hardver, szoftver, valamint ezek együttese;
8.
nyilvános kulcsú infrastruktúra: kriptográfiai kulcspárral működő informatikai rendszertechnológia, amelynek
működési elve, hogy ha egy elektronikus adatot, illetve dokumentumot a megadott kulcspár egyik kulcsának
segítségével átalakítanak, akkor azt csak az adott kulcspár másik kulcs tagjával lehet az eredeti állapotába
visszaállítani;
9.
rendelkezésre állás: az elektronikus információs rendszerek az arra jogosult személyek számára történő
elérhetőségének és az abban kezelt adatok felhasználhatóságának az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti biztosítása;
10.
rendelkezésre állás célértéke: a rendelkezésre állási követelményhez rendelt, számmal és mértékegységgel
meghatározott, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által vállalt, kötelezően teljesítendő érték;
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11.

12.
13.
14.
15.

tartalmi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely szerint az − a hozzá kapcsolódó
metaadatokkal együttesen − biztosítja a papíralapú dokumentum − a joghatás kiváltása szempontjából
lényeges − tartalmi elemeinek megismerhetőségét, de nem biztosítja a képi megfelelést;
teljes körű védelem: a rendszer valamennyi elemére kiterjedő védelem;
visszavonási állapotinformáció szolgáltatás: hiteles, visszavonási állapotinformációkat tartalmazó szolgáltatás;
zárt védelem: az összes számításba vehető fenyegetést figyelembe vevő védelem;
zárt rendszer: rendeltetése szerint elkülönült elektronikus információs rendszer, amely kizárólagosan
a speciális igények kielégítését, az e célra létrehozott szervezet és technika működését szolgálja, működése
jogszabályon vagy meghatározott résztvevők közötti megállapodáson alapul, és harmadik felet nem érint.

II. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS AZ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
3. Az elektronikus ügyintézés biztosításának feltételei
3. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét
az E-ügyintézési tv. 25. §-ában foglaltaknak megfelelően, az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban:
felügyelet) által kiadott műszaki irányelvekre is figyelemmel kialakított informatikai rendszer útján biztosítja.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv felel azért, hogy az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét biztosító
informatikai rendszer a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfeleljen.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – ha azzal rendelkezik, vagy azt használja – közzétehet olyan nyilvános
kulcsú infrastruktúrára épülő nyilvános kulcsot vagy az ilyen kulcsot tartalmazó tanúsítványa nyilvántartásának
elérhetőségére történő hivatkozást, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv részére beadványait titkosítva küldje meg. Ilyen esetben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles
biztosítani az ilyen módon titkosított küldemények fogadását és feldolgozását.
(4) Az E-ügyintézési tv. 17. § (2) bekezdésben foglalt esetekben e rendelet rendelkezéseit jogszabályban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

4. Az elektronikus kapcsolattartás egyes módjaival kapcsolatos részletszabályok
4. §

(1) Elektronikus azonosítási szolgáltatás útján azonosított ügyfél esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
köteles a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton indított ügyet egyedi azonosítóval ellátni, az egyedi
azonosítóról az ügyfelet tájékoztatni.
(2) A hangkapcsolatot biztosító elektronikus út több ügyfél egyidejű részvételével akkor alkalmazható, ha
a hangkapcsolat során egyértelműen elkülöníthetők és azonosíthatók az ügyfelek és az általuk tett jog- és egyéb
nyilatkozatok, valamint minden ügyfél tekintetében teljesülnek az (1) bekezdésben és más jogszabályban előírt
tájékoztatási és egyéb követelmények.

5. §		
Ha az elektronikus úton elérhető nyilvántartásból elektronikus úton elektronikus ügyintézést biztosító
szerv végez lekérdezést, úgy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a lekérdezést végző elektronikus
ügyintézést biztosító szerv is köteles biztosítani a lekérdezésre adott válasz dokumentálását vagy egyéb úton való
visszakereshetőségét.
6. §

(1) Az elektronikus kézbesítés vagy adattovábbítás során az adatot küldő, illetve fogadó, azon elektronikus ügyintézést
biztosító szervek azonosítása, amelyek elektronikus ügyintézését központi vagy más elektronikus ügyintézést
biztosító szerv által működtetett információs rendszer segíti, ezen információs rendszerekben alkalmazott azonosító
alapján történik.
(2) Vélelmezni kell, hogy az E-ügyintézési tv. 57. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elérhetőségről, illetve az (1) bekezdés
szerinti információs rendszertől érkezett elektronikus dokumentumokat az abban megjelölt elektronikus
ügyintézést biztosító szerv küldte, valamint azt, hogy az ezekre és az E-ügyintézési tv. 57. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti elérhetőségekre, illetve az (1) bekezdés szerinti információs rendszernek küldött elektronikus
dokumentumok a címzett elektronikus ügyintézést biztosító szervhez érkeztek meg.
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(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv joghatás kiváltására alkalmas küldeményét a (2) bekezdés szerinti
elérhetőségéről vagy a (2) bekezdés szerinti információs rendszer útján küldi meg, ha nem vesz igénybe központi
kézbesítési ügynök szolgáltatást. Tájékoztatást más elektronikus elérhetőségről, elektronikus levélben vagy
hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton is nyújthat.
(4) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a (3) bekezdés szerinti küldeményt nem tartalmazó elektronikus
dokumentumokat megküldés helyett elektronikusan hozzáférhetővé teheti, vagy a 154. § (1) bekezdés szerinti
címre megküldheti az ügyfél, az ügyfél képviselője, az eljárás egyéb résztvevője vagy más elektronikus ügyintézést
biztosító szerv számára, ha az ehhez szükséges informatikai feltételek rendelkezésre állnak.
(5) Ha az ügyben az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles és nem köteles ügyfél is részt vesz,
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles digitalizálni a papír alapon keletkezett iratokat az elektronikus
ügyintézésre köteles félnek történő továbbításuk érdekében.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles az elektronikusan keletkezett
iratokról hiteles papíralapú másolatot készíteni vagy készíttetni, ha az az elektronikus ügyintézésre nem köteles
ügyfélnek történő kézbesítésük érdekében, az ügyfél kérelmére vagy más okból szükséges.
(7) Ha a papír alapon keletkezett iratok elektronikus továbbítása szükséges elektronikus ügyintézést biztosító szervek
között, a digitalizálásról az az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles gondoskodni, amelynek eljárása során
az irat keletkezett.
(8) A digitalizálást vagy az elektronikus iratról hiteles papíralapú másolat készítését az elektronikus ügyintézést biztosító
szervnek 5 – különösen nagy mennyiségű irat esetén 10 – munkanapon belül kell elvégeznie, kivéve, ha az ügy
intézési határideje ennél rövidebb.
(9) Ha az elektronikus ügyintézésre nem köteles ügyfelet az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek jogszabály
alapján valamely együttműködő vagy elektronikus ügyintézést biztosító szerv útján vagy azon keresztül kell
megkeresnie, a megkeresést – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével – papír alapon kell megküldeni.
(10) Ha az ügyfél elektronikus ügyintézésre köteles, vagy azt vállalta, és az elektronikus kapcsolattartáshoz való joga
nem szünetel, valamint jogszabály alapján valamely együttműködő vagy elektronikus ügyintézést biztosító
szerv útján kell őt megkeresni, a megkeresést elektronikusan kell továbbítani, és azt az ügyfél által megkeresett
szerv a címzettnek elektronikusan továbbítja. A biztonságos kézbesítési szolgáltatás szolgáltatója ilyen esetben
a kézbesítéssel kapcsolatos hiteles igazolásokat az ügyfél által megkeresett szervnek történt kézbesítésről küldi meg
a feladónak.
(11) Ha az ügyfél elektronikus ügyintézésre köteles, de az elektronikus ügyintézéshez való joga törvényben előírt
okokból szünetel, ügyeit nem elektronikusan is intézheti. E jogosultság – törvény eltérő rendelkezése hiányában –
nem illeti meg akkor, ha az adott ügyet természetes személy is csak elektronikusan intézheti.
7. §

(1) Ha az ügyfél úgy kíván az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (a továbbiakban: e-Papír
szolgáltatás) útján kérelmet, iratot, egyéb beadványt (a továbbiakban együtt: beadvány) benyújtani, hogy az adott
beadvány esetében az elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, vagy az elektronikus benyújtásra jogszabály
további formai követelményeket állapít meg, a beadványt hatálytalannak kell tekinteni, és az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – erről az ügyfelet a kapcsolattartásra szolgáló
elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartást általa rendszeresített interaktív
alkalmazás útján is biztosíthatja, amelyet úgy kell kialakítani, hogy annak alkalmazásával
a)
maradéktalanul megtehetőek legyenek azok a nyilatkozatok, melyek megtételére jogszabály alapján
a formanyomtatvány vagy az elektronikus űrlap szolgál,
b)
valamennyi nyilatkozat esetében ellenőrizhető és utólag igazolható legyen, hogy azokat az ügyfél tette meg.

5. Elektronikus azonosítási kötelezettség
8. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus azonosításnak az E-ügyintézési tv. 18. § (8) bekezdése
szerint megállapított, az elektronikus kapcsolattartás során elvárt biztonsági szintjéről az egyes ügyek vagy
ügyintézési cselekmények tekintetében előzetesen, az ügyleírásban tesz közzé tájékoztatást.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglaltaknál magasabb
biztonsági szintet nem követelhet meg.
(3) Az életvitelszerűen külföldön élő, Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező
külföldi természetes személy a Kormány által kijelölt szervnél az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi
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személyek nyilvántartásába való felvétel iránti kérelemmel egyidejűleg a Kormány által kötelezően biztosított
elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz szükséges ügyfél-regisztrációs nyilvántartásba vételre irányuló kérelmét is
előterjesztheti.

6. Képviseleti jog igazolása
9. §		
Elektronikus ügyintézés esetén – ha törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet
eltérően nem rendelkezik – a jogszabályban meghatározott módok mellett a képviseleti jog igazolására jelen
alcímben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
10. §

(1) Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazást az ügyfél az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartását
(a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) vezető szerv által rendelkezésre bocsátott azonosító megadásával
igazolja.
(2) Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazást az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles elfogadni
akkor is, ha egyébként az adott ügyben a meghatalmazásra jogszabály űrlap alkalmazását írja elő, feltéve, hogy
az űrlap által megkövetelt adatokat az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás tartalmazza.
(3) Az ügyintézési rendelkezésben tett, a rendelkezési nyilvántartásban elérhető meghatalmazásra az ügyfél
és meghatalmazottja nem elektronikus ügyintézés esetén is hivatkozhat, a meghatalmazás nyilvántartási
azonosítójának közlésével vagy a meghatalmazás képi formátumú papíralapú másolatának bemutatásával.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a rendelkezési nyilvántartásra irányadó szabályok szerint a rendelkezési
nyilvántartásban ellenőrzi a meghatalmazás érvényességét, amely ellenőrzéshez igénybe veheti a rendelkezési
nyilvántartás erre vonatkozó ügynök szolgáltatását.
(4) Az ügyintézési rendelkezésben tett, a rendelkezési nyilvántartásban elérhető meghatalmazás ellenőrzésének
eredményét az elektronikus ügyintézést biztosító szerv rögzíti az ügy iratanyagában.
(5) Elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak olyan
meghatalmazottat vehet igénybe, aki szintén elektronikusan jár el.
(6) Meghatalmazás akkor jelenthető be az elektronikus ügyintézést biztosító szerv telefonos ügyfélszolgálatán vagy
az országos telefonos ügyfélszolgálaton (a továbbiakban együtt: telefonos ügyfélszolgálat) keresztül, ha
a)
a meghatalmazó személye a részleges kódú telefonos azonosítási szolgáltatás vagy az elektronikus
ügyintézést biztosító más szerv által alkalmazott, telefonon is felhasználható azonosítási eszköz útján
azonosításra kerül,
b)
a meghatalmazó az ügyintézési rendelkezésben a telefonos ügyintézést nem zárta ki, valamint
az azonosításra nem írt elő a telefonon alkalmazhatónál magasabb biztonsági szintet, és
c)
a meghatalmazásban szereplő eljárásban a hangkapcsolatot biztosító elektronikus út alkalmazása nem kizárt.
(7) A meghatalmazásról az ügyintézési rendelkezésben megadott elektronikus értesítési címen – gazdálkodó szervezet
esetében a hivatalos elérhetőségén – a meghatalmazó, illetve – ha elektronikus elérhetősége az ügyfél ügyintézési
rendelkezésének nyilvántartásából megállapítható – a meghatalmazott soron kívül értesítést kap.

11. §

(1) A jogi képviselő – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az általa készített és részére adott
meghatalmazás elektronikus formába alakítására. Az elektronikus formába alakított meghatalmazást a jogi
képviselő hitelesíti. A jogi képviselő az eredeti meghatalmazás megőrzéséről köteles a meghatalmazás megszűnését
követő 5 évig gondoskodni.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – ellenkező bizonyításig
köteles a képviseleti jog igazolásaként elfogadni a jogi képviselő által e rendelet szerint elektronikus formába
alakított meghatalmazást abban az eljárásban, amelyben előterjesztették, de a jogi képviselő az eredeti
meghatalmazást vagy annak hiteles másolatát köteles bemutatni azon elektronikus ügyintézést biztosító szervnek
a felhívására, amely előtt azt felhasználta.
(3) Ha a meghatalmazás űrlaphoz kötött, úgy a jogi képviselő az űrlapon rögzíti a meghatalmazás előírt adatait, és
az űrlapot hitelesíti.
(4) Ha az ehhez szükséges ügynöki szolgáltatás ezt lehetővé teszi, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
a képviseleti jogosultságot az egyes képviseleti jogosultságokat tartalmazó nyilvántartásokból automatizált
formában is ellenőrizheti.
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7. Dokumentumhitelesítés
12. §

(1) Hiteles az elektronikus dokumentum, ha
a)
az teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták
el,
b)
a nyilatkozattevő vagy kiállító elektronikus ügyintézést biztosító szerv – illetve annak nevében
kiadmányozásra jogosultjának – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével és
– ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták el,
c)
iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezték,
d)
az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult azt az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés
szolgáltatással hitelesítette,
e)
kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv zárt informatikai rendszerében történő felhasználás
esetén a szerv zárt informatikai rendszerében rögzítették, vagy
f)
jogszabályban meghatározott más módon hitelesítették.
(2) Az (1) bekezdés szerint hitelesített elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozatról vélelmezni kell, hogy
az a megtétele óta változatlan.
(3) Az E-ügyintézési tv. 21/A. § (4) bekezdése szerinti esetben az ügyfél a beadványát digitalizálja, és azt az (1) bekezdés
a) és d) pontja szerint hitelesíti.
(4) Az (1) bekezdés b)–f ) pontja szerint hiteles irat akkor közokirat, ha megfelel a törvényben meghatározott,
a közokiratra vonatkozó további feltételeknek.
(5) Törvény az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott
biztonságú elektronikus aláírást vagy bélyegzőt is megkövetelhet.

13. §

(1) Ha a dokumentum az iratérvényességi nyilvántartásban szerepel, úgy a másolat és az iratérvényességi
nyilvántartásban elhelyezett elektronikus dokumentum egyezése és az elektronikus dokumentum hitelessége akkor
állapítható meg, ha
a)
az elektronikus irat egyezése megállapítható az iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezett elektronikus
dokumentummal,
b)
a papíralapú irat tartalmi egyezése megállapítható az iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezett
elektronikus dokumentummal a képi megjelenés alapján.
(2) Zárt rendszerben azonosítás alapján feljegyzett hitelesítési adat vagy hozzárendelés alapján létrehozott elektronikus
dokumentum akkor tekinthető hitelesnek, ha az informatikai biztonságra vonatkozó előírásoknak megfelelően
auditálással igazolt
a)
a rendszer zártsága,
b)
az azonosítás alapján történő hozzárendelés megfelelősége, valamint
c)
a hitelességi információk megváltoztatása észlelhető.
(3) A (2) bekezdés szerinti zárt rendszerben hitelesnek tekintett dokumentumok zárt rendszeren kívüli felhasználását
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a hitelesmásolat-készítés szabályai szerint készített másolattal teszi
lehetővé.

14. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti követelmények teljesülése
hiányában is hitelesnek fogadhatja el az ügyfél más elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt tett nyilatkozatát
vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv által tárolt adatot, ha a másik elektronikus ügyintézést biztosító
szerv igazolja, hogy
a)
a nyilatkozat megtételére, az adat rögzítésére az ügyfél azonosítását követően került sor,
b)
a nyilatkozat vagy adat zárt rendszerben került tárolásra úgy, hogy a nyilatkozat, illetve adat megváltoztatása
észlelhető.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti adatkapcsolat és az annak keretében továbbított adat vagy
dokumentum a 12. § (1) bekezdés e) pontja szerinti követelmények teljesülése hiányában is hitelesnek fogadható el,
ha
a)
az adattovábbítás automatikus információátadási felületének biztosítása olyan zárt rendszerek között
történik, ahol a továbbított adat a zárt rendszeren belül mind az információ átadását biztosító szerv, mind
az információt átvevő szerv oldalán hitelesként kezelt, vagy
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b)

15. §

jogszabály az elektronikus ügyintézést biztosító szervek és az adatok vagy dokumentumok megjelölésével
kifejezetten így rendelkezik.

(1) Zárt rendszer esetében hitelesnek kell tekinteni a dokumentumot, ha az a zárt rendszerben jön létre és kizárólag
– harmadik felet nem érintve – a zárt rendszerben kerül kezelésre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentum zárt rendszeren kívüli hitelesítéséhez a 12. § (1) bekezdés szerinti hitelesítése
szükséges.

16. §		
A 12. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével, valamint ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, több
nyilatkozattevő nyilatkozatát tartalmazó dokumentum akkor tekinthető hitelesnek, ha a 12. és 13. §
rendelkezéseinek alkalmazásával azt valamennyi nyilatkozattevő hitelesítette, vagy azt valamennyi nyilatkozattevő
tekintetében hitelesítették.

8. Beadványok formátumai
17. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ebben az alcímben foglalt rendelkezések és a rá vonatkozó
jogszabályok alapján határozza meg, hogy – az 1. mellékletben meghatározott, kötelezően elfogadandó –
formátumokon túlmenően az elektronikus kapcsolattartás keretében milyen formátumú elektronikus
dokumentumokat fogad el.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint elektronikus úton
közzéteszi az (1) bekezdés szerinti fájlformátumokat.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a (2) bekezdés szerint közzétett formátumoktól eltérő
dokumentumformátumot is elfogadhat az ügyféllel kötött megállapodása alapján, az abban meghatározott
feltételekkel. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a megállapodásban igényelheti a megállapodás szerinti
egyedi formátum elfogadásával járó költségek megtérítését.
(4) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv olyan formátumú
dokumentumokat küld az ügyfél részére, amelyeket az ügyfél ingyenesen bárki számára elektronikusan elérhető
program segítségével olvasni tud. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ettől eltérő formátumban is küldhet
az ügyfélnek dokumentumot, ha az ügyféllel ebben megállapodott.

18. §		
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv megtagadhatja az olyan elektronikus dokumentum elfogadását, amely
aktív vagy változó adattartalmat tartalmaz. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ilyen dokumentumot
akkor fogadhatja el, ha
a)
az elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint annak változó tartalmat nem tartalmazó dokumentummá alakításáról gondoskodik,
b)
az adott eljárástípusban ez nincs kizárva,
c)
a változó tartalom az ügy szempontjából releváns adatot nem tartalmaz, és
d)
szükség esetén az ügyintézéshez szükséges mértékben, a felhasználására vonatkozó megállapításairól
hivatalos feljegyzést készít.
19. §

(1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában csak olyan elektronikus űrlap és fájlformátum alkalmazása írható elő,
amelynek a kitöltéséhez szükséges programok ingyenesen bárki számára elektronikusan elérhetőek.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az együttműködés során űrlapot és egyéb dokumentumformátumú
dokumentumokat együttesen tartalmazó összetett adatszerkezetet előíró dokumentumformátumokat is
alkalmazhat.

20. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv olyan űrlapot, amelynek adattartalma ember által olvasható és
értelmezhető formában a széles körben elterjedt irodai vagy böngészőprogramokkal közvetlenül nem jeleníthető
meg, és értelmezéséhez speciális program szükséges, csak akkor továbbíthat, ha
a)
a címzett ennek fogadásához hozzájárult, vagy
b)
jogszabály ezt írja elő.
(2) Ha az űrlap továbbításának az (1) bekezdésben meghatározott feltételei nem állnak fenn, az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv az irat megküldését az űrlapról készített, annak elektronikus képi formáját vagy egyéb,
teljes tartalmi egyezését biztosító elektronikus formáját tartalmazó, az elektronikus iratról hiteles, más formátumú
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elektronikus másolat készítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint készített hitelesített másolattal
teljesíti. Ez esetben a másolatkészítés költségeinek megtérítésére nem jogosult.
(3) Az elektronikus űrlapot úgy kell kialakítani, hogy az azonos hatáskörben vagy feladatkörben eljáró szervek azt
– saját egyedi jellegükre utaló eltérésen túl – egységesen használhassák.
(4) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus űrlap adatszerkezetét köteles úgy kialakítani, hogy
az a kitöltéskor megadott adatokon túl az egyes adatok értelmezéséhez szükséges információt, mezőnevet
tartalmazza, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet e feltételt nem kielégítő elektronikus űrlap vagy elektronikus
űrlapkezelő rendszer alkalmazását írja elő.
21. §		
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az elektronikus űrlapról képi formátumú elektronikus,
valamint papíralapú másolat készíthetőségét. A másolaton minden olyan, az elektronikus űrlapon feltüntetett
adatelemek értelmezéséhez szükséges információt fel kell tüntetni, amely a kitöltéskor is megjelenítésre került. Nem
kell a másolat részeként feltüntetni a kitöltést segítő segédinformációkat, amelynél külön dokumentumban történő
képi formátumú elektronikus vagy papíralapú másolat létrehozhatóságát kell biztosítani.
22. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv jogosult az elektronikus dokumentumról hiteles, más formátumú
elektronikus másolatot készíteni. A másolat tartalmi egyezése esetén a szerv azt a dokumentumon vagy kísérő
iraton záradékolja, feltüntetve a formátumváltás tényét, idejét, a készítő nevét vagy gépi szolgáltatás igénybevétele
esetén azonosítóját, valamint az eredeti irat hitelesítésével kapcsolatos információkat.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a másolat méretétől, mennyiségétől függően teljeskörűen vagy
mintavételezéssel köteles meggyőződni a két formátumban ábrázolt információ egyezéséről.
(3) A másolatot az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.
(4) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles az elektronikus dokumentumról hiteles, más formátumú
elektronikus másolat készítésének tényét naplózni vagy egyéb módon rögzíteni.

9. Az ügyfél rendelkezési joga
23. §		
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles elektronikus úton lekérdezni az ügyfél ügyintézési
rendelkezésének nyilvántartásából az ott tárolt információt
a)
az elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása tekintetében az ügyféllel
történő első kapcsolatfelvételt megelőzően minden ügyben, ide nem értve azokat az eseteket, ahol
az elektronikus kapcsolattartás alkalmazása jogszabály alapján kötelező,
b)
az elektronikus azonosítási mód megválasztása tekintetében az elektronikus azonosításhoz kötött eljárási
cselekmény elvégzését megelőzően,
c)
a kapcsolattartási mód megválasztása tekintetében az ügyféllel történő kapcsolatfelvételt megelőzően,
valamint az informatikai rendszer útján küldött üzenet befogadását megelőzően,
d)
az elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény tekintetében iratok kézbesítését megelőzően,
e)
a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége, valamint természetes személy hivatalos elérhetősége
tekintetében iratok kézbesítését megelőzően,
f)
az E-ügyintézési tv. 15. § (3) bekezdése szerinti kézbesítést kizáró rendelkezés tekintetében az ilyen ismert
elérhetőségre történő kézbesítést megelőzően,
g)
az E-ügyintézési tv. 15. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatási célú használatot kizáró rendelkezés tekintetében
az ilyen tájékoztatási célú használatot megelőzően,
h)
az arra vonatkozó kizáró nyilatkozat tekintetében, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
az E-ügyintézési tv. 16. § (3) bekezdése szerinti, a kapcsolattartás lényeges körülményeiről és a megtett
nyilatkozatokról készített összefoglalót elektronikus úton küldje meg, az ilyen összefoglaló kiküldését
megelőzően.
24. §		
Az elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igényre vonatkozó rendelkezés érvényességének feltétele,
hogy az ügyfél az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásában rögzítse a szolgáltató által meghatározott, az Európai
Unió szabványosító szervezete által legalább 3 évre előreláthatóan biztonságosnak minősített, nyilvános kulcsú
infrastruktúrára épülő titkosító algoritmushoz alkalmas, titkosítási célú nyilvános kulcsot.
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25. §

(1) Ha a nem gazdálkodó szervezet ügyfél ügyintézési rendelkezésében meghatározta a hivatalos elérhetőség
használatának körét, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyintézési rendelkezésben foglaltak szerint
választja meg a kézbesítendő irat tekintetében használt hivatalos elérhetőséget.
(2) Ha a kézbesítendő irat tekintetében használt hivatalos elérhetőségre történő kézbesítés során derül ki, hogy
a megadott hivatalos elérhetőség hibás, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv jogosult a kézbesítendő
iratot bármely hivatalos elérhetőségre kézbesíteni, és egyúttal értesíti a rendelkezési nyilvántartást vezető szervet
a hibás elérhetőség tényéről. Ha nincs olyan hivatalos elektronikus elérhetőség, amelyre az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv kézbesíteni tudja a kézbesítendő iratot, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az iratot nem
elektronikus úton kézbesíti.

10. Az iratok megismerése, másolatkészítés
26. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a folyamatban lévő ügyben az ügyfél által megismerhető irat, kép-,
hangfelvétel (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: irat) elektronikus úton történő megismerését és
az arról való másolatkészítést (e § alkalmazásában együtt: az irat elektronikus úton történő megismerése)
a)
azonosítást követően az irat, az irat hiteles vagy az E-ügyintézési tv. 23. § (2) bekezdése szerinti másolata
közvetlen letöltését vagy megtekintését biztosító megoldással,
b)
az ügyfél által előterjesztett kérelem alapján az iratnak az E-ügyintézési tv. 23. § (2) bekezdése szerinti
másolata kézbesítésével,
c)
az ügyfél által előterjesztett kérelem alapján, az elektronikus formában rendelkezésre álló irat vagy az irat
hiteles elektronikus másolata kézbesítésével vagy
d)
a (3) bekezdés szerinti esetben, illetve az ügyfél kérelmére az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által
biztosított helyszínen terminál alkalmazásával
biztosítja.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél által megismerhető iratok listájának a megismerését az ügy
lefolytatása során az (1) bekezdés a) pontja szerint folyamatosan biztosítja, vagy azt az ügyfél erre irányuló
kérelmének az előterjesztésétől számított egy munkanapon belül az ügyfél részére kézbesíti.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kizárólag az (1) bekezdés d) pontja szerinti módon biztosíthatja az olyan
irat elektronikus úton történő megismerését, amelyről nem lehet másolatot készíteni.
(4) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, ha annak a jogszabályi feltételei fennállnak, és jogszabály eltérően nem
rendelkezik, az erre irányuló kérelem előterjesztését – ha jogszabály azt költségtérítés vagy díj fizetéséhez köti,
ennek a megfizetését vagy a várható költségek előlegezését – követő tizenöt napon belül biztosítja
a)
az elektronikus formában rendelkezésre nem álló irat, valamint
b)
az ügyfél által meg nem ismerhető adatot is tartalmazó irat ügyfél által megismerhető tartalmának
elektronikus úton történő megismerését.
(5) Az ügyfél által megismerhető iratok listájának és a hiteles elektronikus formában az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv rendelkezésére álló irat megismerésének biztosításáért, valamint az elektronikus formában már
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv rendelkezésére álló, az ügyfél által megismerhető irat megismerésének
az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti biztosításáért – ha törvény eltérően nem rendelkezik – költségtérítés vagy díj
nem kérhető.

27. §

(1) Ha jogszabály, ügyészség, bíróság vagy hatóság valamely elektronikus dokumentum zárt vagy elkülönített
kezeléséről rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a dokumentum elektronikus megismerését csak
olyan informatikai megoldás útján teheti lehetővé, amely
a)
az elektronikus dokumentumba betekintő személyének, jogosultságának, valamint a betekintés
időpontjának a naplózásával biztosítja az elektronikus dokumentum megismerése jogszerűségének
az ellenőrzését, vagy
b)
az elektronikus dokumentum titkosításával biztosítja azt, hogy az elektronikus dokumentumot csak az arra
jogosult ismerhesse meg.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti titkosítást az elektronikus ügyintézést biztosító szervhez mint szervezethez rendelt
titkosító kulcs útján kell elvégezni.
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11. Másolatok felhasználása
28. §

(1) Ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az iratot hiteles papíralapú másolatként kézbesíti, és
a másolatkészítésre szolgáltatót vesz igénybe, akkor
a)
az ügyintézési határidő számítása szempontjából a hiteles papíralapú másolat postára adásának az időpontja
irányadó,
b)
a döntés akkor minősül kézbesítettnek, amikor a hiteles papíralapú másolat kézbesítésre kerül, vagy azt
jogszabály alapján kézbesítettnek kell tekinteni.
(2) Ha az elektronikus ügyintézés során egyes eljárási cselekmények teljesítéséhez elektronikus iratot az ügyfél
rendelkezése vagy jogszabály alapján nem lehet felhasználni, és az adott elektronikus irat információtartalma
papír alapon megjeleníthető, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus iratról jogszabályban
meghatározottak szerint papíralapú kiadmányt vagy másolatot készíthet vagy készíttethet.

29. §

(1) A papíralapú irat hiteles elektronikus irattá alakítását a szolgáltató úgy is nyújthatja, hogy egyúttal vállalja
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére benyújtandó irat átvételét, majd az erről készített elektronikus
másolatnak az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbítását. A szolgáltató köteles rögzíteni
és a papíralapú irat átvételekor igazolni az átvétel időpontját.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a beadvány az ilyen szolgáltató részére történő átadással előterjesztettnek minősül.
Az elektronikus másolat elkészítését követően a szolgáltató az eredeti papíralapú iratot
a)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv eltérő rendelkezése hiányában visszaadja vagy visszaküldi
az ügyfélnek,
b)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által meghatározott rendszerességgel átadja az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv részére,
c)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a jogszabályi előírások figyelembevételével meghatározott
esetekben és feltételekkel megsemmisíti, vagy
d)
ha a szolgáltató ilyen szolgáltatást is nyújt, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára megőrzi.

12. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv rendelkezésére álló adatok igazolása
30. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a nála keletkezett vagy egyébként a rendelkezésére álló adatot
– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – saját maga által hitelesített és záradékolt elektronikus iratban igazolja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti iratnak vagy a záradéknak jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tartalmaznia kell
a)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy képviselője legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírását vagy bélyegzőjét,
b)
elektronikus időbélyegzőt,
c)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a hitelesített és záradékolt
elektronikus iratban igazolt adat az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek az irat záradékolásakor és
hitelesítésekor a rendelkezésére álló adattal megegyezik, valamint
d)
szükség esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek az igazolás felhasználásának korlátozására vagy
feltételeire vonatkozó rendelkezéseit.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e § szerinti igazolást, ha annak a jogszabályi feltételei fennállnak,
az erre irányuló kérelem előterjesztését – ha jogszabály azt illeték vagy díj fizetéséhez köti, ennek megfizetését –
követő tíz napon belül biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján kézbesíti az ügyfél részére.
(4) Zárt rendszerek közötti kapcsolat esetén az információátadási felületen kiadott információnál nincs szükség
a (2) bekezdés szerinti záradékolásra, ha az üzenetközvetítő csatorna garantálja a közvetített információ, adat
megváltoztathatatlanságát.

31. §

(1) Az E-ügyintézési tv. 23. § (2) bekezdése alkalmazásában az irat elektronikus formában akkor is az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv rendelkezésére áll, ha azt informatikai eszköz alkalmazásával maga szerkesztette.
(2) Az E-ügyintézési tv. 23. § (2) bekezdése szerinti irattovábbításért illeték, díj vagy más ellenérték az ügyféltől nem
kérhető.
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13. Az elektronikus dokumentumra történő rávezetés, feljegyzés, kijavítás, záradékolás,
felülhitelesítés
32. §		
Ahol jogszabály valamely jognak, döntésnek, ténynek vagy más adatnak iratra történő feljegyzését vagy rávezetését
rendeli el, valamely irat záradékolásáról vagy kijavításáról rendelkezik, az az elektronikus irat esetében történhet
a)
az eredeti irathoz elektronikus formában történő csatolással úgy, hogy a csatolás egyértelmű
hozzárendeléssel, elválaszthatatlan módon történik, majd az irat a csatolt adatokkal együtt felülhitelesítésre
kerül, vagy
b)
– ha az eredeti elektronikus irat lehetővé teszi – az adatszerkezetének kiegészítésével és felülhitelesítésével,
feltéve, hogy ezzel az eredeti hitelesítési információk nem sérülnek.

14. Iratkezelés, megőrzési kötelezettség teljesítése
33. §

(1) Elektronikus ügyintézés esetén az egyes iratkezelési feladatok olyan szakrendszerben is megvalósíthatóak,
amelynek alapfunkciója nem az iratkezelési műveletek végrehajtásának támogatása.
(2) Önmagában az (1) bekezdés szerinti szakrendszerben végzett csoportmunka – ideértve az e célra történő
szignálást – nem minősül a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény
szerinti tanúsítás köteles tevékenységnek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szakrendszer úgy is megvalósítható, hogy több elektronikus ügyintézést biztosító szerv
részére együttes (közös) iratkezelést valósít meg.
(4) A közfeladatot ellátó szervnek nem minősülő elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyben keletkezett iratot,
kép- és hangfelvételt [a (4)–(7) bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: elektronikus irat] – ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik – e rendelet szerint köteles megőrizni. A megőrzést az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltató igénybevételével is megvalósíthatja.
(5) Az elektronikus iratokat az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás szabályai szerint vagy más olyan
irattárolási megoldás alkalmazásával kell megőrizni, amely az elektronikus irat hitelességének tartós megőrzését is
biztosítja.
(6) A (4) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerv iratkezelési szabályzatot készít, amely tartalmazza
legalább:
a)
az elektronikusan tárolt iratok körének meghatározását,
b)
az elektronikus iratkezelés, irattárolás szabályait,
c)
az elektronikusan tárolt iratok megőrzési idejét,
d)
az elektronikus iratok selejtezésének rendjét.
(7) A (4) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerv esetében, ha a papíralapú iratról hiteles elektronikus
másolat készült, és annak megőrzése biztosított, az eredeti papíralapú irat selejtezhető, kivéve, ha:
a)
a papíralapú iratot az ügyfél számára vissza kell szolgáltatni,
b)
az elektronikus másolat nem tartalmaz minden, a joghatás kiváltása és a bizonyító erő szempontjából
lényeges tartalmi és formai elemet,
c)
a papíralapú irat megőrzését jogszabály előírja.

15. Az elektronikus tájékoztatás szabályai
34. §

(1) A jogszabály által előírt nyilvános elektronikus tájékoztatást az interneten keresztül, a széleskörűen elterjedt
böngészőprogramokkal olvasható, folyamatosan elérhető, kereshető, nyomtatható és megtekinthető módon kell
közzétenni. A nyilvános elektronikus tájékoztatás felületeit minden esetben akadálymentesen hozzáférhetővé kell
tenni fogyatékossággal élő személyek számára is.
(2) A tájékoztatást a tájékoztatás tartalmától függően legalább az alábbi kormányzati honlapokon kell közzétenni:
a)
a magyarorszag.hu honlapon az elektronikusan intézhető ügyekhez kapcsolódó szolgáltatások összesített
listáját, valamint az elektronikusan intézhető ügyekre vonatkozó tájékoztatást magyar és angol nyelven,
az üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó technikai
tevékenységre vonatkozó tájékoztatást, az elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez (a továbbiakban:
EFER) csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatók listáját, az általuk nyújtott szolgáltatásokat és az EFER
csatlakozáshoz a pénzforgalmi szolgáltatók számára közzétett technikai feltételrendszert,
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b)

a kormany.hu honlapon a kormányzati szintű hivatali tájékoztatást, amely elsősorban nem ügyintézéshez
kötődő információ,
c)
a kormanyablak.hu honlapon az ott közvetlenül intézhető elektronikus ügyek teljes körű tájékoztatóját,
az ott közvetlenül nem intézhető elektronikus ügyek tájékoztatóit a szükséges hivatkozások elhelyezésével,
a személyes ügyfélkiszolgálás elérhetőségét és a 38. § szerinti tudástár kormányablakos ügyintézésre
vonatkozó tájékoztatóit.
(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatókat a személyre szabott ügyintézési felületen is elérhetővé kell tenni.
(4) Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó tájékoztatókat az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti
elektronikus ügyintézést biztosító szervek tekintetében a 38. § szerinti tudástárra alapozva kell megjeleníteni.
(5) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatási felületen kívül elektronikus ügyintézésre vonatkozó tájékoztatás csak
a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási felületeken elérhető tájékoztatással azonos tartalom garantálása mellett tehető
elérhetővé.
35. §

(1) A tájékoztatásban szereplő információk körét úgy kell megállapítani, hogy az a hasonló feladatot ellátó intézmények
tájékoztatásával összhangban legyen, és ne eredményezzen azonos tárgyra indokolatlanul párhuzamos
tájékoztatást.
(2) Ha azonos adatkör közzétételére több, azonos hatáskörű hatóság is köteles, a tájékoztatásról a központi
illetékességű, legmagasabb fokon eljáró hatóság útján is gondoskodhatnak.

36. §		
A közzétett hivatalos tájékoztatás aktuális vagy korábbi − legfeljebb 5 évre visszamenő – tartalmáról – a kért
információkörre kiterjedően – kérelemre hiteles elektronikus igazolást kell kiállítani a kérelmező részére.
37. §		
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles az E-ügyintézési tv. 26. § (1) bekezdése szerint tájékoztatni
az ügyfeleket
a)
elektronikus elérhetőségeiről;
b)
ügyfélszolgálata elérhetőségéről;
c)
az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről;
d)
az üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrendről;
e)
az E-ügyintézési tv. 10. § b) pontja szerint igénybe vehető elektronikus útról;
f)
az E-ügyintézési tv. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerint igénybe vehető elektronikus azonosítási
szolgáltatásokról;
g)
az elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárásokról, az elektronikus űrlapok elérhetőségeiről;
h)
az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetésének módjáról.
38. §

(1) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által intézhető és
intézni tervezett ügykörökkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat
általi előzetes tájékoztatás ellátásának szakmai megalapozottsága érdekében digitális adatbázist (a továbbiakban:
tudástár) működtet. A tudástár alkalmazásszintű üzemeltetésén kívüli informatikai üzemeltetését a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. végzi.
(2) A tudástár tekintetében:
a)
formai hiba: a tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem
befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság;
b)
tartalmi hiba: a tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül
befolyásoló probléma.
(3) A tudástár szakmai csoportosításban, a csoportok egyedi sajátosságainak figyelembevételével tartalmazza
a)
a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó, a b) és c) pontba nem tartozó feladatkörökre vonatkozó
tájékoztatásokat,
b)
a közterhek beszedésével kapcsolatos feladatkörökre vonatkozó tájékoztatásokat,
c)
az önkormányzati feladatkörökre vonatkozó tájékoztatásokat,
d)
az igazságszolgáltatási feladatkörökre vonatkozó tájékoztatásokat,
e)
az egyéb közszolgáltatási feladatkörökre vonatkozó tájékoztatásokat.
(4) A tudástár tartalmazza az országos telefonos ügyfélszolgálat előzetes tájékoztatási, ügyindítási és ügyintézési
szolgáltatásaihoz szükséges információkat is.
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(5) A tudástár működtetője gondoskodik
a)
a nyilvántartás vezetéséhez, az adattartalom feltöltéséhez és szelektív eléréséhez szükséges programok
működtetéséről,
b)
a jogszabályban kijelölt vagy önként vállalt adatkörre vonatkozó adatmenedzselési feladatok ellátásáról.
39. §

(1) A tudástár tartalmának feltöltéséért, módosításáért, a tartalom naprakészen tartásáért felelős:
a)
a 38. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatók tekintetében az adott hatósági eljárás szabályozásáért
felelős szakminiszter,
b)
a 38. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatók tekintetében az állami adóhatóság,
c)
a 38. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatók tekintetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter,
d)
a 38. § (3) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztatók tekintetében – az Országos Bírósági Hivatal elnökének és
a legfőbb ügyész véleményének kikérésével – az igazságügyért felelős miniszter,
e)
a 38. § (3) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatók tekintetében az egyéb közszolgáltatási feladatkör
szabályozásáért felelős szakminiszter.
(2) Köztestület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben a szakminiszter a köztestület véleményét kikéri.
(3) Ha egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az ügykörhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának
hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.
(4) A tudástárba új ügykör bejegyzésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának módosítására, illetve törlésére
a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.
(5) Formai hiba észlelése esetén a formai hibát a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti
felelős egyidejű értesítése mellett kijavítja.
(6) Tartalmi hiba észlelése esetén a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti felelőshöz
fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül
gondoskodni. Tartalmi hiba kijavítására csak a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor.
(7) Ha tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a közigazgatás szervezéséért felelős
miniszter és az (1) bekezdés szerinti felelős szakminiszter között, a felek kötelesek a vitát egyeztetés keretében
megkísérelni rendezni.

16. Országos telefonos ügyfélszolgálat
40. §		
A 16. alcím vonatkozásában:
1.
csatlakozott ügyfélszolgálat: 1818-as számon hívható, a Kormányzati Ügyfélvonalhoz csatlakozott olyan
telefonos ügyfélszolgálat, mely a 8. pontban foglalt országos telefonos ügyfélszolgálat feladatainak
ellátásában közvetlenül vesz részt, és a Kormányzati Ügyfélvonal működtetője által meghatározott
szolgáltatási szabályok alapján működik;
2.
kapcsolattartási csatorna: a 8. pontban foglalt országos telefonos ügyfélszolgálat és az ügyfelek
között rendelkezésre álló szóbeli és elektronikus kapcsolattartási formák, ilyen különösen a telefon,
internetprotokollon alapuló telefon (VoIP), telefax, rövid szöveges üzenet (SMS), azonnali válaszadást
lehetővé tevő chatszolgáltatás, a fórum és az elektronikus levél (e-mail);
3.
Kormányzati Ügyfélvonal: 1818-as rövidített hívószámon elérhető telefonos ügyfélszolgálat, mely a 8. pontban
meghatározott országos telefonos ügyfélszolgálat bázisaként működik;
4.
központi időpontfoglaló rendszer: a kormányablakok, okmányirodák és a csatlakozott ügyfélszolgálatok
személyes ügyfélfogadására időpontfoglalást központilag biztosító rendszer;
5.
közreműködő: azon elektronikus ügyintézést biztosító szervek és elektronikus ügyintézési szolgáltatók,
melyek együttműködnek a 8. pontban meghatározott országos telefonos ügyfélszolgálattal, de közvetlenül
nem vesznek részt a telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátásban;
6.
második szintű szakmai háttértámogatás: csatlakozott ügyfélszolgálatot működtető szerv, valamint
a közreműködő által biztosított szakmai segítségnyújtó szolgáltatás;
7.
működtető: a Kormány által az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetésére kijelölt felelős szerv;
8.
országos telefonos ügyfélszolgálat: online hozzáférés lehetőségét is biztosító telefonos ügyfélszolgálati
hálózat, amely a Kormányzati Ügyfélvonalból és a csatlakozott ügyfélszolgálatokból áll.
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(1) Az országos telefonos ügyfélszolgálat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – országos illetékességgel jár el.
(2) Az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetéséért felelős szervként a Kormány a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

42. §		
Az országos telefonos ügyfélszolgálat
a)
elektronikus úton a www.1818.hu honlapon, valamint más elektronikus felületeken keresztül,
b)
telefonon, Magyarországról a 1818 rövidített hívószámon, valamint a www.1818.hu honlapon vagy
az ügyfelek részére más felületeken közzétett további hívószámokon érhető el.
43. §

(1) Az országos telefonos ügyfélszolgálat az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásait, kapcsolattartási csatornáit,
valamint az ügyfélfogadási időt honlapján, valamint a magyarorszag.hu honlapon is közzéteszi.
(2) Az országos telefonos ügyfélszolgálat közvetlen kétoldalú telefonos kapcsolatot tart fenn a 112-es hívószámú
egységes európai telefonos segélyhívóval.

44. §

(1) Az országos telefonos ügyfélszolgálat az ügyfelek részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
a)
elektronikus ügyintézés támogatása;
b)
általános tájékoztatás keretében:
ba)
a teljes körű államigazgatási ügyintézésre vonatkozó információnyújtás,
bb)
honlapján megjelölt, konkrét ügykörökre vonatkozó tájékoztatás;
c)
egyéb jogszabályban meghatározott szolgáltatások.
(2) Az országos telefonos ügyfélszolgálat – a Kormányzati Ügyfélvonal és az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező
szervvel kötött megállapodása alapján – a következő szolgáltatásokat nyújthatja:
a)
központi időpontfoglalás biztosítása;
b)
az ügyfelek által kezdeményezett egyes hatósági ügyekben
ba)
telefonos azonosítás,
bb)
telefonos ügyindítás vagy ügyintézés;
c)
egyedi hatósági ügyekben a folyamatban lévő ügy aktuális állapotával kapcsolatos tájékoztatás nyújtása
(a továbbiakban: státuszinformáció).
(3) Az országos telefonos ügyfélszolgálat közigazgatási hatósági jogkör ellátására jogosult a (2) bekezdés b) és c) pontja
vonatkozásában.
(4) Ha az (1) bekezdésben meghatározott feladatok teljesítése során az ügyfél olyan bejelentést tesz, amely
a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panasznak minősül, az az országos telefonos
ügyfélszolgálat rendszerében kerül rögzítésre, kezelése a törvény rendelkezései szerint történik, továbbítását
az érintett szervhez és erről az ügyfél értesítését az országos telefonos ügyfélszolgálatot működtető szerv
ügyintézője is elláthatja.
(5) Az országos telefonos ügyfélszolgálat az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás keretében – ha a feladat- és
határkörrel rendelkező szervvel erről megállapodott –
a)
a hívást a feladat- és határkörrel rendelkező szerv telefonos ügyfélszolgálatára továbbkapcsolhatja, vagy
b)
kezdeményezheti, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv az ügyfelet visszahívja.
(6) A feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv a Kormányzati Ügyfélvonallal a (2) bekezdés szerinti megállapodást
– ha rendelkezik ilyennel – csak a feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv felügyeletét vagy irányítását ellátó szerv
jóváhagyásával kötheti meg.

45. §

(1) A 44. §-ban foglalt szolgáltatások biztosítása a telefonos ügyfélszolgálati rendszerén keresztül valósul meg az alábbi
rendszerek, valamint információ- és adatforrások igénybevételével:
a)
tudástár;
b)
Kormányzati Ügyfélvonal munkafolyamat-támogató rendszere;
c)
kormányhivatalok munkafolyamat-kezelő rendszerei, valamint az okmánynyilvántartás;
d)
központi időpontfoglaló rendszer;
e)
az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által átadott és elektronikus honlapján közzétett információk;
f)
a csatlakozott ügyfélszolgálatokat működtető szervek és közreműködő szervek nyilvántartásai,
szakrendszerei, valamint az általuk szolgáltatott adatok, információk;
g)
a csatlakozott ügyfélszolgálatokat működtető szervek és elektronikus ügyintézési szolgáltatók által átadott
tudásanyag, szakmai ismeretek.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatok és információk helytállóságáért és pontosságáért az információ- és adatforrást
biztosító szerv önállóan felel.
46. §

(1) Az országos telefonos ügyfélszolgálat egységes tevékenységének ellátásában
a)
részt vesz
aa)
a Kormányzati Ügyfélvonal,
ab)
a csatlakozott ügyfélszolgálat;
b)
együttműködik a közreműködő.
(2) Olyan államigazgatási szerv, amely az (1) bekezdésben nem szerepel, az e rendeletben meghatározott adatok,
információk szolgáltatásával hozzájárul az országos telefonos ügyfélszolgálat feladatainak ellátásához.

47. §

(1) Az országos telefonos ügyfélszolgálat feladatai ellátásának biztosítására a szerv működtetője a csatlakozni kívánó
szervvel és az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel egyedileg együttműködési megállapodást köt, amely
tartalmazza különösen:
a)
az ügyfélszolgálatot működtető szerv
aa)
adatait,
ab)
tevékenységének meghatározását,
ac)
az ügyfélfogadásra vonatkozó információkat, valamint
ad)
a kapcsolattartó személyének és elérhetőségének megjelölését;
b)
a 44. §-ban foglalt szolgáltatások nyújtására vonatkozó és ahhoz kapcsolódó adminisztratív, műszaki,
valamint adatvédelmi követelményeket és feltételeket;
c)
az együttműködésből eredő felelősségi szabályokat;
d)
a képzések, oktatások részletszabályait;
e)
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
1. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti biztonsági esemény bekövetkezése esetén értesítendő személyek
megnevezését, beosztását, elérhetőségét;
f)
továbbá az e rendeletben és a szolgáltatási szabályzatban nem szabályozott, ügyfélszolgálati és informatikai
együttműködéshez szükséges részletszabályokat.
(2) Az együttműködési megállapodásban foglaltak a szolgáltatási szabályzatban meghatározottaktól kizárólag
az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjének szakmai mérlegelése eredményeképpen történő
jóváhagyásával térhetnek el.

48. §

(1) Az országos telefonos ügyfélszolgálat a hét minden napján 0–24 órában működik, az egyes feladatok ellátásáról
a szolgáltatási szabályzatban és az együttműködési megállapodásokban rögzített rend szerint gondoskodik.
(2) A 44. §-ban foglalt szolgáltatások nyújtását
a)
hivatali munkaidőben a 46. § (1) bekezdés a) pontja aa) és ab) alpontjában foglalt ügyfélszolgálatok
együttesen,
b)
azon túl a 46. § (1) bekezdés a) pontja aa) alpontjában foglalt ügyfélszolgálat önállóan végzi.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a Kormányzati Ügyfélvonal ügyintézője az országos telefonos
ügyfélszolgálat ügyintézőjeként úgy jár el, mint a hatáskörrel rendelkező szerv ügyintézője.
(4) A csatlakozott ügyfélszolgálat köteles a Kormányzati Ügyfélvonal számára a szolgáltatási szabályzatban foglalt
módon rendelkezésre bocsátani az egységes működés biztosításához szükséges adatokat, információkat, így
különösen
a)
az általános tájékoztatáshoz szükséges általános ügy- és folyamatleírásokat;
b)
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó felhasználói leírásokat;
c)
az általa használt időpontfoglalási rendszerre vonatkozó ismertetőt;
d)
az általa biztosított telefonos ügyindításra, telefonos ügyintézésre vonatkozó szabályozást;
e)
folyamatban lévő ügyek státuszára vonatkozó információkat;
f)
adatvédelemmel kapcsolatos információkat.
(5) A csatlakozott ügyfélszolgálat a (4) bekezdésben felsorolt adatokban és dokumentumokban bekövetkező
változásokról haladéktalanul tájékoztatja a Kormányzati Ügyfélvonalat, továbbá gondoskodik az a)–d) pontok
vonatkozásában a magyarorszag.hu honlapon történő közzétételről.
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(6) A csatlakozott ügyfélszolgálat a 44. §-ban meghatározott feladatok ellátását vagy az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat is érintő váratlan üzemzavarról vagy tervezett üzemszünetről elektronikus úton tájékoztatja
a Kormányzati Ügyfélvonalat, továbbá gondoskodik legalább a magyarorszag.hu honlapon történő közzétételről.
(7) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, az elektronikus ügyintézési szolgáltató és az országos
alkalmazásüzemeltető szerv köteles értesíteni a Kormányzati Ügyfélvonalat a megadott elektronikus levelezési
címen a leállásokról, ha az kihatással lehet bármely kapcsolattartási csatornán az ügyfelek kiszolgálására.
(8) A (7) bekezdésben foglalt értesítésnek tartalmaznia kell a Kormányzati Ügyfélvonal által történő
ügyfél-tájékoztatáshoz szükséges információkat.
49. §

(1) Az országos telefonos ügyfélszolgálat – a hívás fogadásával egyidejűleg – a hívásmenedzselő automata hívásfogadó
rendszere által tájékoztatja az ügyfelet, amely kiterjed különösen
a)
a nem 0–24 órában nyújtott szolgáltatások esetén az egyes szolgáltatások nyújtására vonatkozó
hívásfogadási időre,
b)
a hangfelvétel készítésére és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásra.
(2) Az országos telefonos ügyfélszolgálat belső adatvédelmi szabályzatát köteles a hivatalos honlapján elérhetővé
tenni. A szabályzatban az adatkezelés időtartamaként öt évnél hosszabb adatkezelési időt nem lehet megállapítani,
kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.
(3) Az országos telefonos ügyfélszolgálat szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatosan keletkezett adatok
– személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatók.

50. §

(1) Általános tájékoztatás nyújtásához az ügyfél azonosításra nem kötelezhető.
(2) Tájékoztatás nyújtása során az országos telefonos ügyfélszolgálat ügyintézője az ügyfél kérésére a szolgáltatási
szabályzatban foglaltak szerint felvilágosítást ad az ügyfél által választott kommunikációs csatornán.
(3) Ha a kért információ nem áll közvetlenül rendelkezésre, és további különleges szakértelem szükséges, az ügyintéző
második szintű szakmai háttértámogatást vesz igénybe.
(4) A második szintű szakmai háttértámogatást biztosító szerv elektronikus úton fogadja az ügyintéző megkeresését,
és 1 munkanapon belül
a)
szakszerűen tájékoztatja az ügyfelet, melyről egyidejűleg az ügyintézőnek elektronikus úton visszajelzést
küld, vagy
b)
szakszerű tájékoztatást küld az ügyintéző részére további ügyfél-tájékoztatás céljából.
(5) Az 46. § (2) bekezdésében foglalt szervek kötelesek az országos telefonos ügyfélszolgálat megkeresésére
haladéktalanul tájékoztatást nyújtani, ha a rendelkezésre álló információk nem elegendőek a 44. §-ban foglalt
feladatok teljesítéséhez.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt feladat ellátásához az 46. § (2) bekezdésében foglalt szervek az országos telefonos
ügyfélszolgálat felé megjelölik a kapcsolattartó személy vagy szervezeti egység megnevezését és elérhetőségét.

51. §

(1) Az országos telefonos ügyfélszolgálat az ügyfél kérelmére ügyének intézése érdekében:
a)
meghatározott ügyekben telefonos ügyindítás;
b)
meghatározott ügyekben telefonos ügyintézés;
c)
elektronikus ügyintézés támogatása
szolgáltatást nyújt.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatásokat automata hívásfogadó rendszeren keresztül vagy ügyintéző
közreműködésével biztosítja.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében az országos telefonos ügyfélszolgálat az ügyeket a tájékoztatójában
a honlapján közzéteszi. Hatósági ügyek tekintetében az országos telefonos ügyfélszolgálatot közreműködő
hatóságnak, egyéb ügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv képviselőjének kell tekinteni.
(4) Ha az országos telefonos ügyfélszolgálat közreműködő hatóságként jár el, a döntéseivel szemben az ügyben eljáró
hatóságra irányadó szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.
(5) Az országos telefonos ügyfélszolgálat egyedi ügyekben történő státuszinformáció nyújtása, ügyindítás
és ügyintézés során az ügyfél azonosítása tekintetében a külön jogszabályban irányadó rendelkezések
figyelembevételével köteles eljárni.
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17. Üzemszünet, üzemzavar
52. §

(1) Ha jogszabály a rendelkezésre állásra vonatkozó célértéket nem határozza meg, az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv köteles az elektronikus ügyintézési szolgáltatása elérhetőségének biztosítása érdekében
a rendelkezésre állásra vonatkozó célértékeket vállalni.
(2) A rendelkezésre állás vállalt célértékét az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles az adott ügyre vonatkozó
tájékoztatójában feltüntetni.

53. §

(1) Az E-ügyintézési tv. 27. § (2) bekezdése szerinti, előre tervezett – üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés
korlátozott működőképességét okozó – technikai tevékenységre vonatkozó tájékoztatást az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu
honlapon, valamint – ha rendelkezik ilyennel – saját honlapján köteles a technikai tevékenység tervezett kezdő
időpontja előtt 3 nappal közzétenni, továbbá arról értesíteni a felügyeletet. A tájékoztatásban fel kell tüntetni:
a)
a technikai tevékenység tervezett kezdő és záró időpontját (nap, óra, perc pontossággal),
b)
a technikai tevékenységgel pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását,
funkcionalitásukban bekövetkező változásokat,
c)
ha a tervezett technikai tevékenység az elektronikus ügyintézés módosulásával jár, a módosítás pontos
leírását, valamint a felhasználásban bekövetkező változások leírását,
d)
ha az elektronikus ügyintézés olyan elektronikus felületen is elérhető, amelyet a technikai tevékenység nem
érint, a felület elérhetőségét.
(2) Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény
(a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az üzemzavar
bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen,
a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá
értesíteni a felügyeletet. A tájékoztatásban fel kell tüntetni:
a)
az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban
bekövetkezett változásokat,
b)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségét,
c)
ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem
érinti, a működő felület elérhetőségét.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elvégzett (1) bekezdés szerinti tevékenységekről, illetve a (2) bekezdés
szerinti üzemzavarokról köteles az elektronikus ügyintézés felületén és magyarorszag.hu felületén is elérhető
nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve
az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kiadott
tájékoztatást.

54. §

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a törvény, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által
meghatározott határidőbe nem számít bele az a nap, amely során legalább négy órán át fennálló, üzemszünetet
vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó technikai tevékenység vagy üzemzavar
akadályozta az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerének
működését.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak értelemszerűen alkalmazandók akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény
határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely
az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi
elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.
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III. FEJEZET
A PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMOKRÓL ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK
SZABÁLYAI
18. Általános szabályok
55. §

(1) A papíralapú dokumentumról történő digitalizálás során a másolatkészítő biztosítja a papíralapú dokumentum és
az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, és azt, hogy minden – az aláírás vagy bélyegző elhelyezését
követően az elektronikus másolaton tett – módosítás érzékelhető legyen.
(2) Papíralapú dokumentumról történő digitalizálás során a másolat készítője elkészíti az elektronikus másolatot,
megállapítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, majd
ellátja az elektronikus másolatot hitelesítési záradékkal − „Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező” − és
a (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással vagy bélyegzővel, és ha
az időpont feltüntetése szükséges, elektronikus időbélyegzővel látja el.
(3) Ha a papíralapú dokumentum tulajdonságai miatt az elektronikus másolat nem tartalmazza a papíralapú
dokumentum teljes tartalmát, a (2) bekezdésben foglaltakon túl azt is fel kell tüntetni, hogy a másolat a digitalizálás
alapjául szolgáló papíralapú dokumentumot mely részében tartalmazza. Az igénylő ilyen rendelkezése esetén
a másolatkészítő elektronikus kivonatot is készíthet a papíralapú dokumentumról, a másolaton rögzítve azt,
hogy a készített elektronikus kivonat a papíralapú dokumentumot mely részében, a dokumentumba foglalt
információtartalmat milyen korlátozásokkal tartalmazza.
(4) A másolaton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt vagy
olyan, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást kell elhelyezni,
amelyre vonatkozóan a bizalmi szolgáltató kizárja az álnév használatát, és igazolja, hogy a regisztráció alapjául
szolgáló személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban foglalt névvel betű szerint azonos
a tanúsítványba foglalt név.
(5) Több dokumentumon is elhelyezhető egy elektronikus aláírás vagy bélyegző, illetve egy időbélyegző,
valamint a (2) bekezdés szerinti megjelölések több dokumentumon együttesen is elhelyezhetőek. Ez esetben
a dokumentumok a továbbiakban csak együtt kezelhetőek.
(6) A másolatkészítéssel megbízott vagy arra feljogosított személyek körét belső szabályzatban kell meghatározni.
(7) A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítő rendszer olyan részletességű dokumentációjával, amelyből
a rendszerrel szemben e rendeletben megállapított követelmények teljesülése megállapítható, vagy a rendszer
gyártója/forgalmazója által kiállított, a megfelelésre vonatkozó igazolással.
(8) A másolatkészítőnek rendelkeznie kell a másolatkészítés eljárási és műszaki feltételeit, valamint a kapcsolódó
felelősségi kérdéseket tartalmazó másolatkészítési szabályzattal. A másolatkészítő a másolatkészítési szabályzatot
nyilvánosan, elektronikus úton közzéteszi.

19. Automatikus másolatkészítés
56. §

(1) A másolat automatikusan is elkészíthető, ha
a)
a másolatkészítés külső beavatkozástól mentes zárt rendszerben történik;
b)
a másolatkészítő rendszer megfelelő műszaki és szervezési megoldással biztosítja a másolat olvashatóságát
és a mintavételezésen alapuló minőségbiztosítást;
c)
a záradék tartalmazza az automatikus másolatkészítés tényét.
(2) Automatikus másolatkészítés esetén a dokumentumonkénti tartalmi ellenőrzés helyett véletlenszerű
mintavételezésen alapuló ellenőrzés is alkalmazható. Ha jogszabály az eredeti dokumentum megsemmisítését
lehetővé teszi, az eredeti dokumentum megőrzését ilyen esetben is legalább addig biztosítani kell, amíg a másolat
olvashatóságát (megnyithatóságát) a másolatkészítő vagy a másolatot felhasználó nem ellenőrizte és vissza nem
igazolta.
(3) Az automatikusan készített másolatot elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel kell ellátni.
(4) Automatikus másolatkészítés esetében az 55. § rendelkezései alkalmazandóak.
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20. Elektronikus másolatkészítés a közokirat kiállítására jogosult által
57. §

(1) Papíralapú közokiratról vagy papíralapú magánokiratról történő elektronikus másolat készítése során a közokirat
vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult az 55. és 56. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy
az elektronikus másolatot
a)
olyan elektronikus aláírással vagy bélyegzővel látja el, amely megfelel az e rendeletben és az elektronikus
ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó
követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
nevében dokumentum hitelesítésére alkalmazható elektronikus aláírással vagy bélyegzővel szemben
meghatározott követelményeknek, vagy
b)
az e rendelet II. Fejezetében meghatározott egyéb módon hitelesíti.
(2) Ha a közokirat vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult az 56. § szerinti automatikus másolatkészítési eljárást
ügyfelek vagy más szervek számára megküldendő iratok esetében alkalmazza, köteles egyedileg ellenőrizni
a másolatok egyezőségét.

21. Elektronikus másolatkészítés gazdálkodó szervezet által kiállított vagy őrzött okiratról
58. §

(1) Ha a papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy egyéb magánokiratot a gazdálkodó szervezet állította ki,
akkor az erről az okiratról készített elektronikus másolat esetén e gazdálkodó szervezetnek mint másolatkészítőnek
a papíralapú okiratnak való képi vagy tartalmi megfelelést kell biztosítania. A másolatkészítő az elektronikus
másolatot az 55. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő, minősített vagy minősített
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel vagy elektronikus aláírással látja el, és arra
elektronikus időbélyegzőt helyez el.
(2) Ha a papíralapú közokiratot, a más által kiállított papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy egyéb
magánokiratot a gazdálkodó szervezet őrzi, akkor az erről az okiratról készített elektronikus másolat esetén
e gazdálkodó szervezetnek mint másolatkészítőnek a papíralapú okiratnak való képi megfelelést kell biztosítania.
A másolatkészítő az elektronikus másolatot az 55. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő
minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel vagy elektronikus
aláírással látja el, és arra elektronikus időbélyegzőt helyez el.

IV. FEJEZET
A SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A KÖZPONTI ELEKTRONIKUS
ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
22. Általános követelmények
59. §

(1) A SZEÜSZ, illetve KEÜSZ szolgáltató (a IV. és V. Fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: szolgáltató)
e szolgáltatásának nyújtása során köteles teljesíteni az e Fejezetben meghatározott követelményeket.
(2) A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához az alábbi követelményeknek megfelelő informatikai eszközöket,
rendszereket és termékeket köteles használni:
a)
az eszközök, rendszerek és termékek megbízhatóak, teljesítik a külön jogszabályban meghatározott
biztonsági követelményeket, és biztosítják a jogszabályban foglalt további követelményeknek, különösen
a műszaki előírásoknak és személyi feltételeknek való megfelelést,
b)
a rendszerek, berendezések és termékek biztosítják, hogy a SZEÜSZ, KEÜSZ nyújtása során keletkezett
adatokhoz arra jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

60. §		
Ha valamely kijelölt szolgáltató által nyújtott SZEÜSZ vagy KEÜSZ igénybevételét jogszabály valamely elektronikus
ügyintézést biztosító szerv számára kötelezően előírja, a szolgáltatás csak olyan elérhetőség és rendelkezésre állás
mellett nyújtható, amely az elektronikus ügyintézést biztosító szerv eljárási cselekményeit nem akadályozza.
61. §

(1) A szolgáltató a SZEÜSZ, illetve KEÜSZ működésével kapcsolatos panaszok, kérdések fogadására telefonos
ügyfélszolgálatot tart fenn, valamint erre szolgáló elektronikus űrlapon vagy elektronikus levélben vagy az ügyfél
és a szolgáltató közötti kölcsönös és összefüggő adatcserét és kétirányú kapcsolatot biztosító elektronikus
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rendszerben a bejelentések fogadását biztosítja. A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata az országos telefonos
ügyfélszolgálathoz csatlakozhat.
Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a szolgáltató 30 napon belül köteles
a)
ha az alapos, megtenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a SZEÜSZ, illetve KEÜSZ
rendeltetésszerűen igénybe vehető, használható legyen, és erről a bejelentőt tájékoztatni,
b)
ha az nem alapos, a bejelentés elutasításáról és annak indokairól, valamint a (3) bekezdés szerinti eljárás
lehetőségéről a bejelentőt tájékoztatni.
Ha a szolgáltató nem biztosítja az általános szerződési feltételek teljesülését, és az igénybevevő az (1) bekezdés
szerinti bejelentése alapján a hibát határidőben nem javítja ki, vagy a bejelentést elutasítja, az igénybevevő
a felügyeletnél panaszt tehet.
A felügyelet a panaszt az E-ügyintézési tv. 47. § (2) és (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával bírálja el, és ha
a panasz alapos, a szolgáltatót határozatban kötelezi a (2) bekezdés a) pontja szerinti eljárásra.
A szolgáltató a SZEÜSZ, illetve a KEÜSZ nyújtása során tett nyilatkozatait és az egyéb ezzel összefüggő iratokat
a jogszabályban foglaltak, valamint a hatósággal, illetve az ügyféllel kötött megállapodás szerint köteles megőrizni.

62. §		
Vélelmezni kell, hogy a SZEÜSZ-t, valamint KEÜSZ-t az arra feljogosított személy használja.

Egységes működés, együttműködési képesség
63. §

(1) A szolgáltatók a SZEÜSZ-öket, KEÜSZ-öket úgy alakítják ki és úgy szolgáltatják, hogy azok alkalmasak legyenek
az elektronikus ügyintézést biztosító és az együttműködő szervek informatikai rendszerei közötti együttműködésre.
(2) A felügyelet az (1) bekezdés szerinti együttműködés előmozdítása érdekében ajánlásokat bocsát ki, valamint
együttműködik a szolgáltatóval a SZEÜSZ, illetve KEÜSZ e követelménynek megfelelő kialakítása érdekében.

Általános szerződési feltételek
64. §

(1) SZEÜSZ, illetve KEÜSZ a felügyelethez benyújtott általános szerződési feltételek alapján nyújtható. A szolgáltató
és a szolgáltatás igénybe vevője közös megegyezéssel eltérhetnek a felügyelethez benyújtott általános szerződési
feltételekben foglaltaktól.
(2) Ha a szolgáltató több SZEÜSZ-t, illetve KEÜSZ-t együttesen nyújt, a szolgáltatások tekintetében jogosult egységes,
összevont általános szerződési feltételek, illetve szolgáltatási szabályzat készítésére.
(3) Az általános szerződési feltételek tartalmazzák legalább az alábbiakat:
a)
a szolgáltatási időszakot, rendelkezésre állást,
b)
a szolgáltatások elérhetőségét, jogosultsági kérdéseket,
c)
a felhasználói támogatás feltételeit,
d)
a funkcionalitást,
e)
az igénybevétel technikai feltételeit, ideértve a műszaki és adminisztratív feltételeket,
f)
az igénybevétel pénzügyi feltételeit,
g)
a bejelentések, panaszok kezelésének rendjét,
h)
a szolgáltató felelősségére vonatkozó rendelkezéseket.
(4) A felügyelethez benyújtott általános szerződési feltételeket a szolgáltató az elektronikus tájékoztatás szabályai
szerint közzéteszi.
(5) Ha a KEÜSZ, SZEÜSZ bizalmi szolgáltatásnak minősül, a (3) bekezdésben előírt információkat az általános szerződési
feltételek helyett a szolgáltatási szabályzat is tartalmazhatja.

A szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szervezési feltételek
65. §

(1) A szolgáltató a SZEÜSZ, KEÜSZ nyújtásához köteles kijelölni és a felügyelet felé bejelenteni az alábbiakat:
a)
a szolgáltatásért felelős vezető személyét,
b)
a szolgáltatás ellenőrét,
c)
a szolgáltatás biztonsági felelősét.
(2) Ha a SZEÜSZ, KEÜSZ jellege megköveteli, a szolgáltató műszaki, technikai jellegű kérdésekben illetékes
kapcsolattartót is kijelöl, akinek elérhetőségét az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.
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66. §		
A SZEÜSZ-t, KEÜSZ-t – az adott SZEÜSZ-re, KEÜSZ-re vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – legalább félévente
a biztonsági felelős útján, évente pedig az az ellenőr útján az általános szerződési feltételeknek vagy szolgáltatási
szabályzatnak megfelelés szempontjából ellenőrizni kell. Az ellenőrzés tényét és eredményét jegyzőkönyvben kell
rögzíteni.

A szolgáltatásnyújtásra vonatkozó biztonsági követelmények
67. §

(1) A SZEÜSZ, KEÜSZ nyújtásához alkalmazott informatikai rendszernek biztosítania kell, hogy:
a)
a rendszerben található adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása az adatkezelést
szabályozó törvényi előírások betartásával történjen (törvényes adatkezelés),
b)
a rendszerben kezelt, tárolt adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szintje szerint ismerhessék
meg, használhassák fel, illetve rendelkezhessenek annak felhasználásáról (bizalmasság),
c)
a rendszerben kezelt adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyezzenek – ideértve a bizonyosságot
abban, hogy az elvárt forrásból származik, és a származás ellenőrizhetőségét, bizonyosságát is –, továbbá
a rendszerelemek a rendeltetésüknek megfelelően használhatóak legyenek (sértetlenség),
d)
a rendszerben kezelt adatokat, illetve az informatikai rendszer elemeit az arra jogosultak a szükséges
időpontban és időtartamra használhassák (rendelkezésre állás),
e)
érvényesüljenek a zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelem követelményei.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése érdekében a szolgáltatónak meg kell felelnie
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény és végrehajtására
kiadott rendeletekben foglalt feltételeknek, és a szolgáltatást – valamint, ha elkülönült egységet alkotnak,
a részszolgáltatást – nyújtó informatikai rendszert is e jogszabályok szerinti biztonsági osztályba kell sorolni.

23. Kötelezően igénybe veendő központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások
68. §		
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az e-Papír szolgáltatás útján előterjesztett beadványok
befogadását, ha az adott ügytípus elektronikus űrlappal nem támogatott.

24. Az egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések
Elektronikus azonosítási szolgáltatás
69. §

(1) Ügyfelek számára elektronikus azonosítás SZEÜSZ az Európai Parlament és a Tanács a belső piacon történő
elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint
az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU rendelete (a továbbiakban: eIDAS rendelet)
szerinti alacsony biztonsági szintű elektronikus azonosítási rendszer keretében is nyújtható.
(2) A központi azonosítási ügynök (a továbbiakban: KAÜ) KEÜSZ szolgáltatója köteles elérhetővé tenni a KAÜ-n
keresztül az általa közzétett technikai specifikációnak megfelelő, a felügyelet által nyilvántartásba vett elektronikus
azonosítási SZEÜSZ-t.
(3) Az azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos, nyilvánosan elérhető tájékoztatásoknak az azonosítás biztonsági
szintjére, a használatával kapcsolatos kockázatokra vonatkozó, teljes körű tájékoztatást kell tartalmaznia.
(4) Az azonosítási szolgáltatás SZEÜSZ szolgáltatója köteles az azonosítást kérő részére tájékoztatást adni:
a)
az alkalmazott azonosításnak az eIDAS rendelet szerinti biztonsági szintjéről, valamint
b)
az alkalmazott azonosítási technikáról.

70. §

(1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv képviseletében eljáró természetes személyek közül – e tevékenységük
ellátása során –
a)
fontos és bizalmas munkakörben foglalkoztatott személyek kizárólag jogszabályban kijelölt államigazgatási
szervtől vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezettől,
b)
az a) pontban megjelölt személyeken kívül az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)−i) alpontja szerinti
elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevében kiadmányozási joggal rendelkező vagy egyébként
jognyilatkozat tételére jogosult személy kizárólag jogszabályban kijelölt államigazgatási szervtől, kizárólagos
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állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezettől vagy a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos
szabályairól szóló kormányrendelet alapján igénybe vett szervezettől
vehetnek igénybe elektronikus azonosítási SZEÜSZ-t.
(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
a)
a szerv nevében jognyilatkozat-tételhez felhasznált vagy nem nyilvános adatok elérésében biztonsági
szerepet ellátó azonosításhoz csak jogszabályban kijelölt állami szerv vagy kizárólagos állami tulajdonban
álló gazdálkodó szervezet,
b)
egyéb esetben csak jogszabályban kijelölt állami szervtől vagy kizárólagos állami tulajdonban álló
gazdálkodó szervezettől vagy a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági
érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló
kormányrendelet alapján igénybe vett azonosítási szolgáltatótól
vehetnek igénybe elektronikus azonosítási SZEÜSZ-t.

A Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatás
71. §

(1) A Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatás alkalmazása esetében az ügyfél
a)
a tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás
esetében a kártya tárolóelemén található azonosító adat olvasásával és az állandó személyazonosító
igazolványhoz tartozó PIN kód,
b)
részleges kódú telefonos azonosítás esetében felhasználói azonosító és jelszó,
c)
ügyfélkapu esetében a felhasználói neve és jelszava vagy ezek mellett még a választott második hitelesítési
tényező
alkalmazásával azonosítja magát.
(2) Tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatást
a tárolóelemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtásával lehet
igényelni.
(3) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú önállóan is
jogosult az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti eszköz igénylésére.
(4) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást (a továbbiakban: KÜNY) vezető szerv megállapodás alapján,
a kihelyezéssel kapcsolatos költségei teljes megtérítése mellett jogosult munkahelyen vagy nyilvános eseményen
kihelyezett ideiglenes regisztrációt működtetni.
(5) A Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatásra való felhasználási jogosultság megszűnik
a)
a KÜNY-ben való regisztráció megszűnésével,
b)
a felhasználó ez irányú kérelmére.

72. §

(1) A felhasználó ügyfélkapu létesítését a 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány
birtokában elektronikusan 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 és a regisztrációs kód megfelelőségét.

Biztonságos kézbesítési szolgáltatás
73. §

(1) A biztonságos kézbesítési szolgáltatás olyan kézbesítési szolgáltatás, amely az elektronikus üzenet kézbesítésével
kapcsolatban biztosítja az alábbi feltételek mindegyikének teljesülését:
a)
az üzenet fogadásának igazolása: ha a küldőtől átvett üzenetet a kézbesítési rendszer átvette, akkor erről
a feladó számára feladást igazoló elektronikus okirat (e § alkalmazásában a továbbiakban: okirat) áll
rendelkezésre;
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b)

sértetlenség: az üzenet és a kézbesítést igazoló okirat észrevétlenül nem változtatható meg sem a kézbesítés
során, sem a kézbesítést követően;
c)
az átvevő igazolása: az üzenet átvevője csak a címzett vagy a feljogosított helyettes átvevő lehet, és a feladó
számára a tényleges átvevőt az átvétellel kapcsolatos okirat igazolja;
d)
sikertelen kézbesítés igazolása: a feladónak okirat áll rendelkezésére (tértivevény) arról az esetről is,
ha a kézbesítés a megadott határidőn belül sikertelen; az igazolás a meghiúsulás időpontját és – ha
azonosítható – okát tartalmazza.
(2) A biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak továbbá biztosítania kell, hogy a címzett számára az üzenet elkülönített,
a szolgáltató felügyelete alatt álló informatikai rendszerben legalább az (1) bekezdés d) pontja szerinti okirat
kiállításáig hozzáférhető.
(3) A biztonságos kézbesítési szolgáltatás alapjául szolgáló informatikai rendszernek biztosítania kell a rendszer
zártságát, a jogosulatlan változtatások kizárását. A szolgáltató köteles e követelményeknek való megfelelést
a felügyelet részére tanúsítvánnyal igazolni, majd a szolgáltatás nyújtása során a tanúsítványt annak lejárta előtt
folyamatosan megújítani, az új tanúsítványt a felügyeletnek benyújtani.
74. §		
A biztonságos kézbesítési szolgáltató köteles általános szerződési feltételeiben szabályozni az üzenet feladásának és
fogadásának feltételeit, így különösen, hogy
a)
a feladó mely címzettnek küldhet üzenetet,
b)
a feladó milyen formátumú üzeneteket küldhet (különösen mellékletek csatolhatósága, méret- és
formátummegkötések),
c)
a feladó az üzenetet hol és milyen módon adhatja fel,
d)
a szolgáltató az üzenetet mikor és milyen módon bocsátja a címzett rendelkezésére,
e)
a címzett miként rendelkezhet a nevében az üzenet fogadására jogosult helyettes átvevőről,
f)
a címzett miként rendelkezhet arról, hogy a meghatározott időtartam alatt vagy a jövőben részére érkező
üzeneteket másik biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz tartozó címre továbbítsák, az üzenet fogadását
visszautasítsák,
g)
a szolgáltatás során a címzettet vagy a feladót a másik fél, illetve a szolgáltató milyen módon azonosíthatja,
h)
az üzenet feladása és fogadása milyen esetben és milyen módon igényli a szolgáltató közreműködését,
i)
az üzenet feladását, illetve az átvételt igazoló igazolást ki állítja ki, és ahhoz milyen módon jut hozzá a feladó,
illetve a címzett,
j)
melyek a kézbesítéssel, illetve a kézbesítéssel kapcsolatos egyes tevékenységek elvégzésével kapcsolatos
időbeli korlátok, és ezek túllépésének mi a következménye,
k)
a szolgáltató az általa továbbított üzenet tartalmát megismerheti-e, helyre tudja-e állítani, és ha igen, milyen
esetben,
l)
mi az át nem vett üzenet sorsa, megsemmisítésének vagy visszaküldésének módja és ütemezése,
m)
milyen informatikai és nem informatikai eszközökkel biztosítja a szolgáltató a levéltitok megőrzését, valamint
n)
a szolgáltatón, a feladón és a címzetten kívül ki és milyen esetben ismerheti meg az üzenet tartalmát.
75. §

(1) A 73. § (1) bekezdése szerinti kézbesítéssel kapcsolatos események tekintetében a szolgáltató haladéktalanul
olyan igazolást köteles kiállítani a feladónak az általa megadott elektronikus elérhetőségére, amely a kézbesítési
események adatait megfelelően igazolja. A szolgáltató a kézbesítési események adatait – kiállított igazolásonként
vagy együttesen – tárolja.
(2) A szolgáltató az igazolásokat alapvetően elektronikus formában biztosítja, de – ha a vonatkozó KEÜSZ nyújtására
jogosult – a kézbesítést kérő vagy címzett kérésére a rájuk vonatkozó igazolásról hiteles papíralapú másolatot készít.
(3) Az (1) bekezdés szerinti igazolás a szolgáltató részéről legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel
hitelesített és időbélyegzővel ellátott, valamint tartalmazza a feladó megnevezését, az üzenet lenyomatát és
az érkeztetőszámot.

76. §		
A biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével kézbesített iratnál az átvételre jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában 5 napot kell biztosítani. Ha a címzett a küldeményt a határidőn belül nem veszi át, és
az átvételt nem tagadja meg, akkor a kézbesítésről – az első kézbesítési kísérletre vonatkozó szabályok megfelelő
alkalmazásával – az 5. nap elteltét követő első munkanapon másodszor is értesítést kap.
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77. §		
Jogszabály egyes beadványok benyújtását biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak nem minősülő elektronikus
kézbesítési szolgáltatás alkalmazása esetén is lehetővé teheti, ha az az E-ügyintézési tv. szerinti hivatalos
elérhetőség feltételeinek megfelel.

Kormányzati hitelesítésszolgáltatás
78. §		
Az E-ügyintézési tv. 34. § (1) bekezdés c) pontja szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat
a kormányzati hitelesítésszolgáltató nyújtja.
79. §

(1) Kormányzati hitelesítésszolgáltatás nyújtójaként csak állami szerv vagy kizárólag állami tulajdonban lévő szervezet
jelölhető ki.
(2) Központi államigazgatási szerv – az autonóm államigazgatási, valamint az önálló szabályozó szervek kivételével –,
valamint az irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek kizárólag a kormányzati hitelesítésszolgáltatótól
igényelheti az E-ügyintézési tv. 34. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatásokat. A kormányzati
hitelesítésszolgáltató más elektronikus ügyintézést biztosító szervnek is nyújthatja e szolgáltatásokat.

80. §

(1) A kormányzati hitelesítésszolgáltató által kibocsátott tanúsítvány érvényessége nem haladhatja meg a kibocsátástól
számított 4 évet.
(2) A kormányzati hitelesítésszolgáltató szolgáltatási szabályzata, illetve hitelesítési vagy időbélyegzési rendje
elkülönített mellékletben tartalmazhat minősített adatot.

Kormányzati elektronikusaláírás-ellenőrzési szolgáltatás
81. §

(1) A szolgáltatás keretében a szolgáltató biztosítja az elektronikus dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás,
elektronikus bélyegző érvényességének ellenőrzését.
(2) A szolgáltató köteles biztosítani az elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző ellenőrzését az elektronikus
dokumentum alapján, függetlenül attól, hogy az elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző a dokumentumhoz
kapcsolt, vagy külön adatszerkezetként kezelendő.
(3) Az ellenőrzés részeként a szolgáltató
a)
ellenőrzi az elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző érvényességét, valamint
b)
a dokumentum ellenőrizhetősége esetén ellenőrzi a dokumentum sértetlenségét,
c)
az ellenőrzés eredményéről igazolást állít ki.
(4) A tanúsítvány érvényességét a szolgáltató
a)
ha az rendelkezésre áll és ingyenes, azonnali tanúsítványállapot-igazoló szolgáltatással, vagy
b)
ha az azonnali tanúsítványállapot-igazoló szolgáltatás nem érhető el, a visszavonási állapotinformációk
segítségével
ellenőrzi.
(5) A szolgáltató biztosítja az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására
vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2011/130/EU határozat módosításáról szóló 2014/148/EU bizottsági
végrehajtási határozatban meghatározott szabványformátumok feldolgozására vonatkozó rendelkezéseknek
történő megfelelést.

Kézbesítési szolgáltatás
82. §

(1) A kézbesítési szolgáltatás keretében a SZEÜSZ szolgáltató közreműködik valamely elektronikus nyilatkozat (jelen
alcím alkalmazásában a továbbiakban: üzenet) kézbesítésével összefüggő egy vagy több alábbi tevékenységben,
illetve ezen tevékenységek bizonyításában:
a)
az üzenet átvétele a feladótól,
b)
az üzenet továbbítása a címzettnek vagy a kézbesítésben közreműködő köztes harmadik személynek,
c)
az üzenetnek a címzett rendelkezésére bocsátása olyan módon, hogy a címzett a kézbesített üzenet
tartalmát értelmezhető módon megismerhesse, és így az üzenetről tudomást szerezhessen (jelen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: az üzenet fogadása),
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d)

az üzenet tárolása a címzett számára legfeljebb az általános szerződési feltételekben meghatározott
időpontig,
e)
az üzenet titkosítása vagy egyéb módon történő olvashatatlanná tétele az üzenet fogadásáig, valamint
az üzenet fogadása végett az üzenet titkosításának feloldása vagy az üzenet olvashatóvá tétele,
f)
a feladó vagy a címzett értesítése a kézbesítéssel kapcsolatos egyes tényekről,
g)
a feladó vagy a címzett kézbesítési szolgáltatással kapcsolatos egyes nyilatkozatainak tárolása.
(2) Kézbesítési szolgáltatásnak minősül a felügyelet által kiadott ajánlásban megadott műszaki követelményeket
kielégítő, internetes felületen biztosított dokumentum le-, illetve feltöltés biztosítása is, ha
a)
feltöltés esetén a címzett elektronikus ügyintézést biztosító szerv a felületen egyértelműen azonosított,
illetve
b)
letöltés esetén a letöltést csak azonosítás mellett, kizárólag a címzettnek teszik lehetővé.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységeket az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy SZEÜSZ szolgáltató is
végezheti. Az egyes tevékenységek több SZEÜSZ szolgáltató között is megoszthatóak.
(4) A SZEÜSZ szolgáltató a kézbesítési szolgáltatáshoz külön szolgáltatásokat biztosíthat, így különösen
a)
címlistára történő továbbítást,
b)
üzenet illetéktelen megismerés elleni fokozott védelmét biztosító szolgáltatást, valamint
c)
időponthoz kötött kézbesítést.
83. §

(1) A kézbesítési szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a feladó megadja a címzettnek a SZEÜSZ szolgáltató által
értelmezhető és kezelhető kézbesítési címét.
(2) Kézbesítési címként az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által küldött értesítéseknél az ügyfél ügyintézési
rendelkezésében megadott hivatalos vagy annak megfelelő elérhetőség vehető figyelembe. Ha az ügyfél ilyet nem
adott meg, vagy a megadott cím hibás, a kézbesítés céljára felhasználható
a)
az eljárás során az ügyfél által megadott elektronikus elérhetőség vagy
b)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy a SZEÜSZ szolgáltató által egyébként nyilvántartott
elektronikus elérhetőség.
(3) A címzett által megadott kézbesítési cím létezéséről, működőképességéről a SZEÜSZ szolgáltató a feladást
megelőzően nem köteles meggyőződni.
(4) Arról az üzenetről, amelyet a SZEÜSZ szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek vagy az átvételre jogosult más
személynek nem lehet kézbesíteni, a feladó részére igazolást szükséges kiállítani, és számára elérhetővé tenni.
(5) Ha a kézbesíthetetlen üzenet a feladó részére nem küldhető vissza, a SZEÜSZ szolgáltató az üzenetet törli.

Hivatali tárhely
84. §

(1) A kézbesítési szolgáltatáshoz kapcsolódó hivatali tárhely a kijelölt szolgáltató által az elektronikus ügyintézést
biztosító szervek számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési
szolgáltatási cím.
(2) A hivatali tárhely biztosítja
a)
az ügyfél vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv által az erre szolgáló alkalmazáson vagy
internetes felületen keresztül elküldött elektronikus űrlapok és elektronikus dokumentumok elérését,
valamint
b)
az ügyfél vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elektronikus küldemény feladását.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles gondoskodni arról, hogy a hivatali tárhelyre érkezett üzenetek
minden munkanapon átvételre kerüljenek.
(4) Költségvetési szervnek vagy nonprofit szervezetnek minősülő elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára
a hivatali tárhely létesítése és fenntartása díjmentes.
(5) A szolgáltató a hivatali tárhelyre érkezett üzeneteket az átvétel napját követő 5. napon – a gépi automatizált
letöltések esetén az átvételt követően azonnal – a tárhelyről törli. Átvétel hiányában az üzenetet a szolgáltató
a – második megkereséstől számított 5 nap elteltével – meghiúsulást követően törölheti.

85. §

(1) A hivatali tárhely használója, azon keresztül valamely szervezet nevében tevékenységet végző
a)
az E-ügyintézési tv. 35. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus
azonosítási szolgáltatással (a továbbiakban: KASZ) rendelkező és e KASZ segítségével magát azonosító
természetes személy,
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b)
c)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

82713

az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek a hivatali tárhelyhez csatlakozott regisztrált programja,
informatikai rendszere vagy
jogszabályban erre alkalmasnak megjelölt, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv jogosultságkezelő
rendszerével azonosított, a jogosultságkezelő rendszerrel erre feljogosított természetes személy

lehet.
A szolgáltató és a szervezet nyilvántartja a hivatali tárhely kezelésére az adott szervezetnél felhatalmazott képviselőt
és az adott szervezeten belüli további felhasználókat (a továbbiakban együtt: a szervezet nevében eljárni jogosult
személyek). A szervezet esetében a szervezet nevében eljárni jogosult személyek nyilvántartását a szervezet által
a hivatali tárhely kezelésére felhatalmazott képviselő végzi.
A hivatali tárhely igénybevételéhez az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek csatlakoznia kell a szolgáltató
rendszeréhez.
A szolgáltató a hivatali tárhely kezelésére felhatalmazott képviselőkről történeti nyilvántartást vezet, hogy
megállapítható legyen, adott időszakban ki volt feljogosítva a hivatali tárhely kezelésére és az adott szervezet
nevében eljárni jogosult személyek nyilvántartására.
A hivatali tárhellyel rendelkező szervezetek teljes nevét, rövidített nevét és a hivatali tárhely rendszerben használt
azonosítóját a szolgáltató az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.
A gazdálkodó szervezetnek minősülő elektronikus ügyintézést biztosító szerv az általa kijelölt, központi jellegű
hivatali tárhelyét az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a rendelkezési nyilvántartásba
bejelenti.
Ahol e rendelet a dokumentum megküldését az ügyfél hivatalos elérhetőségére írja elő, ott hivatali tárhellyel
rendelkező ügyfél esetén a hivatalos elérhetőség alatt hivatali tárhelyet kell érteni.

86. §		
A szolgáltató a biztonságos kézbesítési szolgáltatás SZEÜSZ-re vonatkozó szabályokon túl biztosítja, hogy
a)
az ügyfelek az erre szolgáló alkalmazással készített elektronikus űrlapot és elektronikus dokumentumokat
tudjanak küldeni az elektronikus ügyintézést biztosító szervek hivatali tárhelyére, valamint
b)
az elektronikus ügyintézést biztosító szervek elektronikus dokumentumot tudjanak küldeni az ügyfelek és
más elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus tárhelyére.
87. §

(1) A hivatali tárhely megszűnik, ha
a)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a hivatali tárhely megszüntetését igényli,
b)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv megszűnik.
(2) A hivatali tárhely az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, illetve a tárhely megszűnésének bejelentésétől,
illetőleg a megszűnésnek a szolgáltató tudomására jutásától nem fogad dokumentumokat, és a bejelentéstől, illetve
a tudomásra jutástól számított 30. napon megszűnik.

KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely
88. §

(1) Az E-ügyintézési tv. 35. § (3) bekezdése szerint a biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő,
a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója az ügyfél részére a biztonságos
kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő tárhelyet biztosít. Vélelmezni kell, hogy a KÜNY-tárhelyről érkező küldemény
feladója a KÜNY-ben szereplő, a tárhely használatára jogosult természetes személy.
(2) Ha az ügyfél a Kormány által kötelezően biztosítandó azonosítási szolgáltatásokra vonatozó valamennyi
regisztrációját megszünteti, a szolgáltató felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását mindaddig, amíg az ügyfél ismételten
regisztrál valamely Kormány által kötelezően biztosítandó azonosítási szolgáltatásra.
(3) A felhasználó megszüntetés iránti kérelme esetén annak beérkezését követően a KÜNY-t vezető szerv tájékoztatja
a szolgáltatót, aki
a)
ha megállapítja, hogy a tárhely üres, haladéktalanul megszünteti a tárhelyet, és erről a felhasználót
tájékoztatja;
b)
ha a tárhely nem üres, a szolgáltató haladéktalanul figyelmeztető üzenetet küld a felhasználó hivatalos
elérhetőségére, melyben 5 napos határidővel kéri a tárhely kiürítését. E határidő leteltével megszünteti
a tárhelyet.
(4) A megszüntetésre kerülő tárhelyen tárolt adatokat a szolgáltató helyreállíthatatlan módon törli.
(5) Ha a KÜNY-t vezető szerv arról szerez tudomást, hogy a felhasználó elhalálozott, kezdeményezi a szolgáltatónál
az elhunyt személy tárhelyének vizsgálatát.
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(6) Ha a szolgáltató a tárhelyvizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az elhalálozott tárhelyén nem található
dokumentum, haladéktalanul gondoskodik a tárhely megszüntetéséről.
(7) Ha a szolgáltató a tárhelyvizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az elhunyt tárhelyén található
dokumentum, a dokumentumok letárolását követően az ügyfél tárhelyen elérhető összes adatát
visszavonhatatlanul törli, és a tárhelyet haladéktalanul megszünteti.
(8) A megszüntetéssel egyidejűleg a szolgáltató tájékoztatja a KÜNY-t vezető szervet a megszüntetésről és
a dokumentumok letárolásának tényéről, aki a dokumentumok átvételének módjáról és helyéről tájékoztatja
a hagyatéki leltár felvételére hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot, amely a hagyatékátadás jogerőre
emelkedéséről szolgáltatót a KÜNY-t vezető szerv útján értesíti.
(9) A szolgáltató a hagyatékátadás jogerőre emelkedésétől számított 1 évig őrzi meg a dokumentumokat, melyeket
az örökös kérelmére, e jogosultságának igazolását követően bocsátja rendelkezésére. Ha a hagyatékátadó
végzés jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül a szolgáltatóhoz nem érkezik ilyen kérelem, a szolgáltató
gondoskodik a korábban a tárhelyről letárolt dokumentumok helyreállíthatatlan módon való törléséről.

Gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely
89. §

(1) A kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató
által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhelyre (a továbbiakban: cégkapu) a hivatali tárhelyre
vonatkozó rendelkezések a e §-ban foglalt eltérésekkel alkalmazandók. A gazdálkodó szervezet egy cégkapuval
rendelkezik.
(2) Gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes
személy kezdeményezheti.
(3) A cégkapu regisztrációja osztott. A szolgáltató kizárólag a cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél
felhatalmazott természetes személyt (a továbbiakban: cégkapumegbízott) tartja nyilván, az adott gazdálkodó
szervezet nevében a cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartásra jogosult további felhasználók
(a továbbiakban: a gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek) regisztrációját a cégkapumegbízott
végzi.
(4) A szolgáltató a (3) bekezdés szerinti személyeket nyilvántartja és biztosítja számukra a hozzáférést a KAÜ-n
keresztüli azonosítást követően a cégkapuhoz.
(5) A cégkapu szolgáltató – ha a gazdálkodó szervezet ezzel ellentétesen nem rendelkezik – a gazdálkodó szervezet
nevében a cégkapu címet a rendelkezési nyilvántartásba, mint a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége,
bejelenti. Ha a gazdálkodó szervezet működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele szükséges,
a cégkapu szolgáltató e jogosultságával csak akkor él, ha a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó nyilvántartásban
szerepel.
(6) A cégkapu használója, azon keresztül valamely szervezet nevében tevékenységet végző, az E-ügyintézési tv. 35. §
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti KASZ-szal rendelkező és e KASZ segítségével magát azonosító természetes
személy vagy a gazdálkodó szervezetnek a cégkapuhoz csatlakozott informatikai rendszere lehet.
(7) A cégkapu szolgáltató a szolgáltatást megszünteti, ha azt a gazdálkodó szervezet kéri, vagy ha annak a cégkapu
használatára vonatkozó jogosultsága megszűnt.
(8) A cégkapu-megszüntetésre vonatkozó állapot bekövetkezéséről a rendelkezési nyilvántartást vezető szerv
a cégkapu szolgáltatót tájékoztatja.
(9) A gazdálkodó szervezetnek a küldemény átvételére jogosult meghatalmazottjának kell tekinteni azt
a dokumentumot vagy tértivevényt (küldeményt) fogadó személyt, aki részére a cégkapumegbízott az adott
cégkapuhoz hozzáférést biztosított. Vélelmezni kell azt is, hogy a cégkapuról érkező küldemény az adott cégkapu
használatára jogosulttól származik.
(10) A gazdálkodó szervezet nevében történő eljárási jogosultság megszűnésekor a cégkapumegbízott törli
a nyilvántartásból a korábban feljogosított személy azonosító adatait, illetve a hozzáférési jogosultságait.
(11) A gazdálkodó szervezet a cégkapumegbízott jogosultságának megszűnéséről 5 munkanapon belül, az új
cégkapumegbízott bejelentésével egyidejűleg köteles értesíteni a szolgáltatót.
(12) A szolgáltató a cégkapumegbízottakról történeti nyilvántartást vezet, hogy tanúsítani lehessen, adott időszakban ki
volt feljogosítva a cégkapu kezelésére.

90. §

(1) A gazdálkodó szervezet – ha működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele kötelező –
a nyilvántartásba vételét megelőzően is igényelhet cégkaput.
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(2) A cégkapu szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt esetben a szolgáltatást az igénylést követő 60. napon megszünteti,
ha a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban nem szerepel.
(3) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
4. § m) pontjában kijelölt szolgáltató – közszolgáltatási szerződés alapján – az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tartós tárhelyet 300 MB méretig díjmentesen biztosítja
minden gazdálkodó szervezet számára. A szolgáltató biztosítja, hogy a küldemények mérettől függetlenül is
beérkezzenek a tárhelyre.
91. §		
Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben
a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál
a saját nevében jár el.

25. Az egyes központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések
Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása
92. §

(1) A rendelkezési nyilvántartás KEÜSZ szolgáltatója legalább az alábbi tárgykörökben biztosítja az ügyfél számára
jognyilatkozat, rendelkezés tételének lehetőségét:
a)
elektronikus kapcsolattartás megengedhetőségére vonatkozó rendelkezés,
b)
ügyfél által lehetővé tett elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási formák,
c)
azonosítással kapcsolatos követelmények,
d)
hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek,
e)
elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény,
f)
elektronikus ügyintézési cselekményekről időszaki értesítés igénylése,
g)
képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.
(2) Az ügyintézési rendelkezésben tehető jognyilatkozatok körét – ideértve az (1) bekezdésben nem szereplő
lehetséges jognyilatkozatok körét – a szolgáltató az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.
(3) A rendelkezési nyilvántartás szolgáltatója biztosítja, hogy az ügyfél az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásában
rögzítse a 24. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő titkosítási célú nyilvános kulcsot.

93. §

(1) Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal kizárólag személyes megjelenés mellett tehető. Az első alkalommal
történő ügyintézési rendelkezéstétel során az ügyintézési rendelkezés tételét biztosító szerv
a)
természetes személy esetében
aa)
a nyilatkozattevő személyazonosságát személyazonosító okmánnyal ellenőrzi, valamint
ab)
közhiteles nyilvántartásban ellenőrzi a nyilatkozattevő által használt okmányokat és adatokat,
b)
szervezet esetében
ba)
a szervezetnek megfelelő közhiteles nyilvántartásban ellenőrzi a szervezet adatait,
bb)
a szervezet nevében nyilatkozó személyt az a) pont szerint azonosítja, és ellenőrzi a képviseleti
jogosultságát, valamint
bc)
a nyilatkozattételt követően a szervezetet haladéktalanul értesíti a szervezet képviseletében tett
ügyintézési rendelkezésről.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az első rendelkezés az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásának felületén,
elektronikus úton is megtehető
a)
az eIDAS Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő elektronikus azonosítóeszközzel vagy
b)
természetes személy ügyfél esetében, ha rendelkezik KASZ-szal, és azzal azonosítja magát,
c)
gazdálkodó szervezet és egyéb nem természetes személy esetében, ha az önálló képviseletre jogosult
képviselője vagy meghatalmazottja rendelkezik KASZ-szal, és azzal azonosítja magát, és képviseleti
jogosultságát is igazolja.
(3) Az ügyintézési rendelkezést a nyilatkozatot tevő személy – a telefonos ügyfélszolgálatnál tett nyilatkozat
kivételével – aláírásával vagy az elektronikus dokumentumhitelesítésre vonatkozó rendelkezések szerint hitelesíti.
A telefonos ügyfélszolgálatnál tett nyilatkozatot az ügyfél azonosítását követően az ügyfélszolgálat írásban rögzíti,
a személyhez rendelést záradékban igazolja, és azt az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint
hitelesíti.
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(4) A szolgáltató az ügyintézési rendelkezések nyilvántartása alapján kiállított, általa hitelesített igazolásban
automatikus információátadás útján, ügynöki szolgáltatás igénybevételével vagy más, automatizált feldolgozásra
alkalmas módon tájékoztatja az elektronikus ügyintézést biztosító szervet vagy más szolgáltatót az ügyintézési
rendelkezés tartalmáról.
94. §

(1) Az ügyfél az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás tekintetében a meghatalmazás terjedelmét
meghatározhatja
a)
a szolgáltató által közzétett lista használatával vagy
b)
szabadszöveges meghatározással.
(2) Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás automatizált ügyintézés céljára kizárólag az (1) bekezdés
a) pontja szerinti meghatalmazás esetében használható fel.
(3) Az ügyintézési rendelkezésben meghatalmazás telefonon is adható, valamint elfogadható. A szolgáltató
a meghatalmazással kapcsolatos jognyilatkozatokat telefonos ügyfélszolgálatán, a Kormány által kötelezően
nyújtott, telefonos személyazonosításra alkalmas azonosítási szolgáltatások közül a szolgáltató által lehetővé tett
azonosítási technikák közül, az ügyfél ügyintézési rendelkezésében engedélyezett azonosítás megkövetelése
mellett fogadja.
(4) Az ügyintézési rendelkezések nyilvántartását vezető szerv ügynöki szolgáltatás útján az e-ügyintézést biztosító
szerv kérelme alapján ellenőrizheti, és – sikeres ellenőrzés esetén – igazolhatja a képviseleti jogosultságot az egyes
képviseleti jogosultságokat tartalmazó nyilvántartásokból.
(5) A meghatalmazott az ügyben a képviseleti jogosultságát az ügyintézési rendelkezések nyilvántartására
hivatkozással is igazolhatja. A meghatalmazást az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy más szolgáltató
a meghatalmazás azonosítójának vagy a meghatalmazott azonosító adatainak megadásával kérdezheti le.

95. §		
Nem elektronikus ügyintézés esetén az elektronikus űrlapon adott meghatalmazásról az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv – az ügyfél vagy meghatalmazottja kérelmére – az eljáró szerv számára a meghatalmazás
érvényességének e rendeletben előírt, a rendelkezési nyilvántartásban történő lekérdezése céljából képi formátumú
elektronikus, valamint papíralapú hiteles vagy nem hiteles másolat készítését biztosítja. A papíralapú másolaton
a meghatalmazás nyilvántartási azonosítóját is fel kell tüntetni.
96. §		
A szolgáltató a halál, illetve a jogutód nélküli megszűnés időpontjától számított 10 év elteltével törli a személyre
vonatkozó adatokat.

Iratérvényességi nyilvántartás
97. §

(1) Az iratérvényességi nyilvántartás KEÜSZ szolgáltatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: nyilvántartás)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által készített elektronikus dokumentumok, illetve az elektronikus
dokumentumokról készített papíralapú hiteles másolatok tartalmának és hitelességének ellenőrzését biztosító
nyilvántartás, amely a nyilvántartásban elhelyezett iratok hitelességét jelen alcím szerinti megoldásokkal biztosítja.
(2) A nyilvántartásba bejegyzést csak
a)
az adott iratot kiadmányozó elektronikus ügyintézést biztosító szerv,
b)
az iratról hiteles másolatot készítő szervezet, valamint
c)
az irat hitelességéről igazolás kiállítására jogosult szerv vagy szervezet
tehet.
(3) A szolgáltató a nyilvántartásra vonatkozó általános szerződési feltételekben rögzíti, hogy a nyilvántartás
tartalmához történő hozzáférés milyen feltételekkel lehetséges.
(4) Az iratérvényességi nyilvántartás igénybevétele legfeljebb az E-ügyintézési tv. 18. § (6) bekezdése szerinti
azonosításhoz köthető.
(5) A szolgáltató köteles gondoskodni az illetéktelen hozzáférés megakadályozásáról.

98. §

(1) Elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása kijelölt szolgáltató általi nyújtása során a nyilvántartás az eredeti
elektronikus irat elérhetőségi adatait, az irat lenyomatát, valamint az irat szöveges tartalmának lenyomatát
tartalmazza. Ebben az esetben az eredeti elektronikus irat megőrzéséről és elérhetőségéről az elektronikus irat
hiteles papíralapú irattá alakítása KEÜSZ-t igénybe vevő csatlakozott szervezet gondoskodik. Az elektronikus irat
hiteles papíralapú irattá alakítása kijelölt szolgáltatója a hiteles másolaton köteles elhelyezni az irat lenyomatát,
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az irat szöveges tartalmának lenyomatát, valamint az eredeti elektronikus irat, illetve az iratérvényességi
nyilvántartásban tárolásra kerülő lenyomatok elérhetőségi adatait. A lenyomatokat és a dokumentum elérhetőségét
az iratérvényességi nyilvántartásban is el kell helyeznie.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a papíralapú másolat hitelesnek tekintendő, ha az ellenőrzési folyamat során
a papíralapú irat egyezése megállapítható az eredeti elektronikus dokumentummal, és az eredeti irat lenyomatának
és az iratérvényességi nyilvántartásban rögzített lenyomatnak az egyezése is megállapítható. Ha az ellenőrzés során
az egyezés nem állapítható meg, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által tárolt elektronikus dokumentum,
valamint a papíralapú másolat hitelessége az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által tárolt elektronikus
dokumentum tartalma, a papíralapú másolat tartalma, valamint az ezek alapján képzett, illetve a nyilvántartásban
tárolt lenyomatok összevetése alapján állapítandó meg.

Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer
99. §		
Jelen alcím alkalmazásában
1.
célszámla: jogszabály által a fizetés teljesítésére meghatározott fizetési számla;
2.
csatlakozott szervezet: az a szervezet, amely az EFER KEÜSZ szolgáltatásainak igénybevétele érdekében
teljesíti a 101. § (1) bekezdése szerinti feltételeket;
3.
EFER elszámolási számla: a csatlakozott szervezetnek a Magyar Államkincstár által vezetett pénzforgalmi
számlája, amely az EFER igénybevételével indított fizetések elszámolására szolgál;
4.
EFER működtetője: jogszabályban az EFER működtetésére kijelölt közigazgatási szerv;
5.
EFER üzemeltetője: jogszabályban az EFER üzemeltetésére kijelölt jogi személy vagy más szervezet;
6.
elfogadó: az a csatlakozott szervezet vagy a csatlakozott szervezet által képviselt szervezet, amellyel
a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató POS (point of sale) végfelhasználói szerződést köt a feléje teljesítendő
fizetési kötelezettségek ellenértékének a pénzforgalmi szolgáltató elfogadási körébe tartozó fizetőkártyákkal
történő kiegyenlítésére;
7.
elfogadóhely: az elfogadó használatában álló, POS terminállal felszerelt helyiség;
8.
csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti
pénzforgalmi szolgáltató, amely az EFER működtetőjével kötött megállapodás alapján vállalja, hogy fizetési
megbízásokat az EFER igénybevételével is teljesít;
9.
fizető fél: az a természetes személy vagy szervezet, amely a csatlakozott szervezet felé teljesítendő fizetési
kötelezettséget az EFER igénybevételével teljesít;
10.
kormányablak: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának integrált
ügyfélszolgálata;
11.
okmányiroda: a nyilvántartást vezető szervnek, a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatalnak, valamint
a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)
okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége, amely útján a járási hivatal ellátja a hatáskörébe utalt
elsőfokú közigazgatási hatósági feladatait;
12.
POS terminál: a pénztárba épített vagy különálló elektronikus berendezés, amely az elfogadóhelyen
a bankkártyás fizetés lebonyolításának eszköze;
13.
POS Végfelhasználói Nyilatkozat: az elfogadóknak a POS Végfelhasználói Szerződés szempontjából
legfontosabb adatait tartalmazó adatlap.
100. §		
Az EFER működtetője az EFER igénybevételével történő fizetés érdekében megállapodást köt azzal
a pénzforgalmi szolgáltatóval, aki a megállapodásban vállalja, hogy az EFER-rel és a csatlakozott szervezetekkel
való kapcsolattartásra az erre a célra biztosított csatlakozófelületet használja, továbbá vállalja, hogy
megfelel a magyarorszag.hu honlapon a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatók számára közzétett technikai
feltételrendszernek.
101. § (1) Az EFER-hez az a szervezet csatlakozhat, amely az EFER működtetőjével a csatlakozás műszaki jellemzőinek
meghatározása és – ahol ez felmerül – a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatókat megillető tranzakciós díjak
megtérítése érdekében megállapodást kötött, és ezt követően teljesítette a jogszabályban és a megállapodásban
a csatlakozásra meghatározott kötelezettségeket.
(2) Az EFER szolgáltatásainak nyújtása és igénybevétele során az EFER és a csatlakozott szervezetek közötti
kapcsolattartásra az EFER-en erre a célra biztosított csatlakozófelület és biztonságos csatorna szolgál.
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102. § (1) Az EFER-en keresztül a fizetési számlák közötti fizetési mód azon típusai érhetők el, amelyekre az EFER működtetője
és a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató megállapodást kötött.
(2) A magyarorszag.hu honlapon történő közzététel érdekében az EFER üzemeltetője folyamatosan adatot szolgáltat
a honlap működtetője részére a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatókról és az általuk az EFER igénybevételével
nyújtott szolgáltatásokról.
103. §		
A csatlakozott szervezet lehetőséget biztosíthat több fizetési kötelezettség egy fizetési tranzakcióvá történő
összevonására. A fizetési kötelezettség teljesítése során részteljesítés nem lehetséges.
104. § (1) Az EFER igénybevételével történő fizetés kezdeményezésekor a csatlakozott szervezet az alábbi adatokat adja át
az EFER részére:
a)
a fizetendő összeget, a célszámla számát, a 103. § szerinti esetben pedig a fizetendő összeget és annak
bontását jogcímek, összegek és célszámlák szerint,
b)
a csatlakozott szervezet által képzett, az adott fizetési folyamathoz rendelt fizetési ügyazonosítót,
c)
a fizetés EFER elszámolási számlájának számát, a POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetés
kivételével,
d)
a fizető fél által a fizetési kötelezettség teljesítése céljából megadott fizetési adatokat,
e)
az előkészített fizetési megbízás csatlakozott szervezet által meghatározott érvényességi idejét,
f)
a fizetési megbízás elszámolásához szükséges további adatokat.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési ügyazonosító első 8 karaktere a csatlakozott szervezetnek az EFER
működtetője által megadott egyedi azonosítója. A fizetési ügyazonosító képzési szabályait egyebekben
a csatlakozott szervezet határozza meg azzal, hogy annak egyedinek kell lennie, és személyes adatot kizárólag
törvény felhatalmazása alapján tartalmazhat. A fizetési ügyazonosító legfeljebb 23 karakterből állhat.
(3) Az EFER az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján az alábbi adatokat adja át a fizetetési kötelezettségét
az EFER igénybevételével teljesítő fizető fél csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatója részére:
a)
az (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetendő összeget, valamint a fizető félnek a fizetési folyamat
kezdeményezésekor a csatlakozott szervezet felé irányuló kifejezett kérése esetén az (1) bekezdés
a) pontjában megjelölt további adatokat,
b)
az (1) bekezdés b)−e) pontja szerinti további fizetési adatokat.
(4) A csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató a csatlakozási megállapodásban vállalja, hogy az általa az EFER-en keresztül
teljesítendő fizetési megbízás jóváhagyását vagy elutasítását a fizető fél részére legfeljebb az (1) bekezdés e) pontja
szerinti időpontig teszi lehetővé az EFER-től a (3) bekezdés szerint átvett adatoknak megfelelően.
105. § (1) A csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás fizető fél általi jóváhagyását követően a csatlakozási
megállapodásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő elektronikus igazolást állít ki.
Az igazolás tartalmazza:
a)
a fizetett összeget,
b)
a fizetés jóváhagyásának időpontját,
c)
a 104. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési ügyazonosítót,
d)
a fizetés EFER elszámolási számlájának számát, a POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetés
kivételével, valamint
e)
a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató azon nyilatkozatát, hogy az igazolásban megjelölt fizetési megbízás
teljesítését elindította.
(2) Ha a fizető fél elutasítja a 104. § (1)−(3) bekezdése szerint előkészített fizetést, vagy a 104. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti érvényességi idő lejár, a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által kiállított igazolás a pénzforgalmi
szolgáltató erre vonatkozó nyilatkozatát, a 104. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetendő összeget, valamint a 104. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési ügyazonosítót tartalmazza.
(3) Átutalással történő fizetés esetén a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató az (1) és (2) bekezdés szerinti igazolást
az EFER részére elektronikus úton küldi meg. Az EFER a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által átadott igazolást
a csatlakozott szervezet részére elektronikus úton továbbítja.
(4) POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetés esetén a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató az (1) és
(2) bekezdés szerinti igazolást közvetlenül a csatlakozott szervezet részére küldi meg. A csatlakozott szervezet
a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által átadott igazolást az EFER részére elektronikus úton továbbítja.
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106. § (1) A 104. § (1) bekezdése szerinti adatokat az EFER működtetője az EFER útján ellenőrzi. Ha az adatokban hibát,
eltérést észlel – ideértve, ha az átutalandó főösszeg számszakilag nem egyezik meg a jogcímek szerinti részösszegek
összegével –, akkor az adatokat a hiba, eltérés megjelölésével visszaküldi a csatlakozott szervezetnek. A hiba
kijavítása, az eltérés megszüntetése után a csatlakozott szervezet a 104. § (1) bekezdése szerinti adatokat adja át
az EFER részére.
(2) A 105. § (1) bekezdése szerinti adatokat az EFER működtetője az EFER útján ellenőrzi. Ha az adatokban hibát,
eltérést észlel – ideértve, ha az átutalandó főösszeg számszakilag nem egyezik meg a jogcímek szerinti részösszegek
összegével –, akkor az adatokat a hiba, eltérés megjelölésével visszaküldi a pénzforgalmi szolgáltatónak. A hiba
kijavítása, az eltérés megszüntetése után a pénzforgalmi szolgáltató a 105. § (1) bekezdése szerinti adatokat adja át
az EFER részére.
107. § (1) Az EFER igénybevételével a csatlakozott szervezet elszámolási számlájára teljesített fizetések célszámlákra
történő elszámolása érdekében az EFER működtetője a 104. § (1) bekezdés a) pontja alapján átadott bontásnak
megfelelően, a kincstári számlavezető rendszer által feldolgozható formátumban az EFER útján előkészíti az EFER
elszámolási számlára jóváírt összegek célszámlákra való átvezetését.
(2) A csatlakozott szervezet gondoskodik az EFER elszámolási számlára jóváírt összegek célszámlákra való átvezetéséről.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár megállapodást köthet a csatlakozott
szervezettel, ha a csatlakozott szervezet tíznél több célszámla felett rendelkezik rendelkezési jogosultsággal, és
a csatlakozott szervezet és a célszámla felett rendelkezésre jogosult szervezet eltér egymástól.
108. §		
Az EFER működtetője az EFER útján ellenőrzi a pénzforgalmi szolgáltató által a 105. § (1) bekezdése szerint
elektronikus igazolásban igazolt összeg EFER elszámolási számlán történő jóváírását.
109. § (1) A pénzforgalmi szolgáltatót a 100. § szerinti megállapodás alapján megillető díjakat az erre vonatkozóan kiállított,
ellenőrzött számla alapján az EFER működtetője fizeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjaknak a csatlakozott szervezetek felé teljesített fizetésekre eső részét az EFER
működtetője a csatlakozási megállapodás, valamint a csatlakozott szervezet erre vonatkozó, a csatlakozott szervezet
pénzforgalmi szolgáltatójához benyújtott felhatalmazó levele alapján beszedési megbízás útján továbbhárítja
a csatlakozott szervezetekre.
110. § (1) A kormányablakok és okmányirodák tekintetében a csatlakozott szervezet a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt., amely az informatikai rendszerén keresztül biztosítja a kormányablakok és okmányirodák számára
az EFER szolgáltatáshoz szükséges fizetési feltételeket.
(2) A járási hivatal a fizetési kötelezettség POS terminálon kezdeményezett bankkártyás fizetéssel történő teljesítésének
lehetőségét az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszer igénybevételével, a kormányablakok tekintetében
a kormányablakok működésének személyi és technikai feltételeiről miniszteri rendeletben, az okmányirodák
esetében az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott technikai feltételeknek megfelelően biztosítja.
(3) A POS terminálok használatára, valamint a bankkártyás fizetés lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó
POS Végfelhasználói Nyilatkozatot a pénzforgalmi szolgáltató részére a (2) bekezdés szerinti, az okmányirodák
működésének személyi és technikai feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti elfogadók egyénileg írják alá.
A POS Végfelhasználói Nyilatkozat aláírásáig az elfogadóhelyeken a fizetőkártya-elfogadó szolgáltatás nem vehető
igénybe.

Az elektronikus fizetések és elszámolások részletes szabályai
111. § (1) Az EFER szolgáltatáshoz nem csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szervek az elektronikus tájékoztatás
szabályai szerint kötelesek közzétenni bankszámlaszámukat, és lehetővé tenni az eljárásukkal összefüggő illeték- és
díjfizetési kötelezettségek bankkártyával vagy banki átutalással erre a bankszámlaszámra történő megfizetését.
(2) Az (1) bekezdésben említett szervek kötelesek a fizető fél által megadott adatok alapján intézkedni a befizetett
összegnek a célszámlára történő elszámolása érdekében. Ha a fizető fél által megadott adatok ehhez nem
elegendőek, és a hiányzó adatokat hiánypótlás útján sem lehetett beszerezni, a befizetett összeget visszautalják
a fizető félnek.
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Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés
112. § (1) Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (a továbbiakban: AVDH) KEÜSZ keretében a szolgáltató
a személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba vagy az elektronikus dokumentumhoz
kapcsolt záradékba foglalja, és azt – a hitelesítendő nyilatkozattal együtt – minősített vagy minősített tanúsítványon
alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel, valamint minősített időbélyegzővel hitelesíti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza
a)
az ügyfél nevét és a rendelkezésére álló azonosító adatok közül az ügyfél által megjelölt és az AVDH
szolgáltatója által az azonosítási szolgáltatónál, a központi azonosítási ügynök, a rendelkezési nyilvántartás
vagy az összerendelési nyilvántartás igénybevételével lekérdezett adatokat, valamint
b)
a nyilatkozat további azonosító adatait.
(3) Ha a nyilatkozatot több személyhez kell rendelni, a szolgáltató az egyes személyekhez rendelés során az (1) és
(2) bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el.
(4) Az e § rendelkezései szerint kiállított okirat teljes bizonyító erejű magánokirat.
113. § (1) Az AVDH KEÜSZ elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára a nevében eljáró személy nyilatkozatának
hitelesítésére az e §-ban meghatározott eltérésekkel nyújtható.
(2) A szolgáltató részére a nyilatkozattevő személyére vonatkozó azonosító adatokat a hitelesítést kérő hivatali
programrendszer adja át a hivatali programrendszerben alkalmazott felhasználó azonosítási rendszer adatai alapján.
(3) A szolgáltató által kiállított igazolás tartalmazza
a)
a nyilatkozattevő nevét, beosztását, szervezeti egységét, a szervezet megnevezését és a nyilatkozattevő
szervezeten belüli egyedi azonosítóját,
b)
a nyilatkozat további azonosító adatait.
(4) Az e § szerint hitelesített okirat közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási
szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.

Űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás
114. § (1) Az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás biztosítja a jogszabályban meghatározott szerv vagy szolgáltató
meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését, elektronikus
ügyintézést biztosító szervhez való elektronikus azonosítással egybekötött benyújtását.
(2) Az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás
a)
az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás,
b)
az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás.

ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás
115. § (1) Az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás a szolgáltató által elérhetővé tett, letölthető alkalmazás
használatával biztosítja a szolgáltató által meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok
megtervezését, ügyfél általi kitöltését és az azonosított ügyfél általi benyújtását.
(2) A szolgáltató
a)
az elektronikus űrlapokat érkeztetőszámmal és időbélyeggel látja el a befogadás időpontjában,
b)
az ügyfél utólagos viszontazonosításának elvégzését lehetővé tevő ügyfél-azonosító kódot csatolja
az elektronikus űrlaphoz,
c)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára visszaigazolja az általa az ügyfélnek küldött elektronikus
dokumentum átvételét,
d)
a befogadott elektronikus űrlapról a befogadás időpontját és a befogadott elektronikus űrlap
érkeztetőszámát és lenyomatát igazoló befogadási igazolást állít ki az elektronikus küldemény feladójának.
(3) A szolgáltató elvégzi a benyújtott elektronikus űrlap, dokumentum sérülésmentességének, valamint formai
követelményeknek való megfelelőségének ellenőrzését. Biztonsági kockázat vagy az átvitel hiányosságának
észlelése esetén megtagadja az elektronikus űrlap, dokumentum befogadását, és a megtagadás tényéről
– a megtagadás okának feltüntetése mellett – tájékoztatja a feladót.
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Elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás
116. § (1) Az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás a központi azonosítási ügynök szolgáltatáson keresztül
elérhető elektronikus azonosítási megoldással azonosított ügyfél számára érhető el.
(2) A szolgáltató az elektronikus űrlapot olyan formátumban állítja elő,
a)
amelynek adattartalma ember által olvasható és értelmezhető formában a széles körben elterjedt irodai vagy
böngészőprogramokkal közvetlenül megjeleníthető, és
b)
amely automatizált feldolgozásra alkalmas, strukturált módon tartalmazza az űrlap adattartalmát.
(3) A szolgáltató biztosítja az űrlaphoz elektronikus dokumentumok, beleértve az e § szerinti elektronikus űrlapok
csatolhatóságát.
(4) A szolgáltatás része a kitöltött űrlapot és csatolmányait tartalmazó elektronikus dokumentum hivatali tárhelyre
történő kézbesítésre átadása a biztonságos kézbesítési szolgáltatás részére.

Központi érkeztetési ügynök
117. § (1) A központi érkeztetési ügynök (a továbbiakban: KÉÜ) KEÜSZ szolgáltatója biztosítja az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv által egyenként is igénybe vehető alábbi részszolgáltatásokat:
a)
közfeladatot ellátó szervnek minősülő elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben az elektronikus úton érkezett
küldemények átvétele, felbontása és érkeztetése tekintetében meghatározott egyes feladatok ellátása;
b)
az elektronikus dokumentumnak az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kijelölt kapcsolattartási
módon történő átvétele;
c)
ha ez lehetséges, a feladó ügyintézési rendelkezésének való megfelelés ellenőrzése;
d)
a dokumentum biztonsági ellenőrzése;
e)
a dokumentum formátumának ellenőrzése;
f)
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott küldemény esetén az elektronikus aláírás vagy bélyegző
érvényességének ellenőrzése, valamint jogszabály rendelkezése vagy a közfeladatot ellátó szervvel kötött
megállapodás alapján a hosszú távú letagadhatatlansághoz szükséges kellékek biztosítása;
g)
a dokumentum elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevében történő átvételének hivatalos
visszaigazolása vagy – az igénybevevő által meghatározott esetekben – az átvétel hivatalos megtagadása;
h)
a dokumentum, valamint az érkeztetési nyilvántartás adatainak a címzett elektronikus ügyintézést biztosító
szerv részére történő átadása.
(2) A KÉÜ szolgáltatója a küldemény átvétele, felbontása és érkeztetése során az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv adatfeldolgozójaként jár el.
(3) A KÉÜ a küldemény átvételét, felbontását és érkeztetését követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
részére az érkeztetési nyilvántartás adataival együtt, ha ez lehetséges, olyan formában adja át, hogy azt a címzett
elektronikus ügyintézést biztosító szerv iratkezelő rendszere automatikusan érkeztetni tudja. A KÉÜ az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv rendelkezése alapján az érkeztetési nyilvántartás adatait közvetlenül az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv iratkezelő rendszere számára adja át, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
iratkezelő rendszere – ha az iratkezelési szabályzata ezt lehetővé teszi – az érkeztetési nyilvántartás adatait
automatikusan is bevezetheti iratkezelő rendszerébe.

Központi kézbesítési ügynök
118. § (1) A központi kézbesítési ügynök (a továbbiakban: KKÜ) KEÜSZ szolgáltatója biztosítja az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv által részlegesen is igénybe vehető alábbi részszolgáltatásokat:
a)
közfeladatot ellátó szervnek minősülő elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott egyes
elektronikus úton történő küldemény küldésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az adathordozó
fajtájának meghatározása;
b)
a küldeménynek az elektronikus ügyintézést biztosító szervtől történő átvétele;
c)
a küldemény kiküldés előtti biztonsági ellenőrzése;
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d)

(2)
(3)
(4)

(5)

a jogszabályoknak és – ha a címzett személye automatikusan megállapítható, valamint a rendelkezési
nyilvántartással a kapcsolat biztosított – a címzett ügyintézési rendelkezésének megfelelő kézbesítési forma,
mód és cím megválasztása;
e)
a küldemény elektronikus bélyegzővel való hitelesítése;
f)
a küldemény d) pont szerinti kézbesítési mód és forma szerinti, kézbesítési címre történő kézbesítése iránti
intézkedés;
g)
a küldemény elküldését, valamint kézhezvételét igazoló visszaigazolás átvétele és az elektronikus ügyintézést
biztosító szervnek történő átadása, ha a kézbesítési szolgáltatás részeként ilyen kiállításra kerül;
h)
a kézbesítés iránt történő intézkedés időpontjának és módjának az elektronikus ügyintézést biztosító
szervvel való haladéktalan közlése.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a küldeményt az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásához szükséges
adatokkal együtt adja át a KKÜ szolgáltató részére.
A KKÜ szolgáltató a kézbesítésre átadott küldemények kézbesítési rendszerben használt azonosítójáról
nyilvántartást vezet.
Ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a KÉÜ szolgáltatást a KKÜ szolgáltatással közösen veszi igénybe,
a)
a KKÜ szolgáltató a kézbesítésre átadott küldemények kézbesítési rendszerben használt azonosítójáról
vezetett nyilvántartást a KÉÜ szolgáltató számára hozzáférhetővé teszi annak érdekében, hogy a KÉÜ
szolgáltató a kézbesítés eredményéről érkező visszajelzéseket a kézbesítésre átadás adataihoz csatoltan tudja
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára megadni,
b)
a KÉÜ szolgáltató a kézbesítések eredményéről érkező igazolásokat a KKÜ szolgáltató által hozzáférhetővé
tett nyilvántartás alapján a küldésre vonatkozó adatokhoz csatoltan adja át az elektronikus ügyintézést
biztosító szervnek.
A KKÜ szolgáltatója a szolgáltatás nyújtása során az igénybevevő adatfeldolgozójaként jár el.

Az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről
119. § (1) Az ügyfél ügyintézési rendelkezésében meghatározhatja azon elektronikus ügyintézést biztosító szervek körét,
amelyek tekintetében a szolgáltató elektronikus úton, az ügyfél által a (7) bekezdés szerinti keretek között
meghatározott időszakonként összesítve, egy vagy több meghatározott elektronikus elérhetőségen tájékoztatást
nyújtson az adott időszak alatt az ügyfél nevében történt elektronikus ügyintézési cselekményekről.
(2) Az ügyfél az értesítést csak azon elektronikus ügyintézést biztosító szervek tekintetében igényelheti, amelyek a jelen
alcímben szabályozott KEÜSZ-höz csatlakoztak.
(3) A szolgáltatáshoz történő csatlakozást az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a felügyelet felé bejelenti.
(4) A felügyelet közzéteszi a csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szervek jegyzékét.
(5) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyfél az értesítés keretében igényelheti azt is, hogy a szolgáltató értesítse
különösen
a)
a KASZ igénybevételével történő azonosítási cselekményekről,
b)
az ügyfél ügyintézési rendelkezésére vonatkozó lekérdezésekről (ide nem értve az ügyfél képviselője általi
bejelentkezéseket),
c)
az ügyfélre vonatkozó, az adott időszakban elektronikus ügyintézést biztosító szerv részéről és részére történt
adattovábbításokról,
d)
az iratkezelési rendszerekben az ügyféltől érkeztetett iratokról, valamint
e)
az iratkezelési rendszerekből az ügyfélnek küldött iratokról.
(6) Az ügyfél kérheti, hogy az értesítés az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
csak a szervezet megnevezését, az esemény megjelölését és időpontjának meghatározását vagy
b)
ahol ismert, ott az esemény azonosítását és adatait is.
(7) Az ügyfél az időszakos értesítésről szóló ügyintézési rendelkezésben legalább 15, legfeljebb 90 napos értesítési
időszakot határozhat meg. Az első időszakos értesítés határidejét az ügyintézési rendelkezés megtételétől kell
számítani.
(8) A hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton lefolytatott eljárási cselekmények tényét az ügyfél elektronikus
ügyintézési cselekményekre vonatkozó időszaki értesítése az ügyfél ilyen irányú kérése esetén tartalmazza.
120. § (1) Az értesítéshez szükséges adatokat a szolgáltató kéri le a csatlakozott szervektől és az érintett más szolgáltatóktól.
A csatlakozott szervek és szolgáltatók kötelesek az adott időszakban történt, a 119. § szerinti eseményekről
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az ügyintézési rendelkezéseket nyilvántartó szerv általi időszaki értesítés szolgáltatás nyújtóját elektronikus úton
tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást megelőzően a szolgáltató a rendelkezési nyilvántartásban ellenőrzi
az adatközléshez a hozzájárulást.

Papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá
121. § (1) A papíralapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása KEÜSZ kijelölt szolgáltatója a III. Fejezetben foglaltak szerint jár
el az e §-ban foglalt eltérésekkel.
(2) Az elektronikus másolatot a következő metaadatok elhelyezésével kell létrehozni, és azt egyértelműen az eredeti
papíralapú dokumentumhoz rendelni:
a)
a papíralapú dokumentum megnevezése;
b)
a papíralapú dokumentum fizikai méretei;
c)
a másolatkészítő szervezet elnevezése és – ha a másolatkészítés nem az automatikus másolatkészítés
55. §-ban meghatározott szabályai szerint történik – a másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy
neve;
d)
a másolatkészítő rendszer, illetve a másolatkészítési szabályzat pontos megnevezése és verziószáma;
e)
a másolatkészítés időpontja;
f)
az irányadó másolatkészítési rend elérhetősége.
(3) A szolgáltató másolatkészítés során tartalmi megfelelés helyett véletlenszerű mintavételezésen alapuló ellenőrzést
nem alkalmazhat.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás során az igénybevevő elektronikus ügyintézést biztosító szerv adatfeldolgozójaként
jár el.

Elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása
122. § (1) Az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítását az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, valamint
a Kormány által kijelölt szervezet jelen alcím rendelkezései szerint végezheti.
(2) Ha az elektronikus dokumentum papír alapon történő hiteles megjelenítésének műszaki feltételei adottak,
a másolatban rögzíteni kell:
a)
az elektronikus dokumentum szöveges és ábrázolt tartalmát,
b)
kiadmányozott dokumentum esetén záradékban az eredeti iratot kiadmányozó személy, valamint
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevének és az aláírás időpontjának szöveges megjelenítését,
elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum esetén a bélyegzőhöz tartozó tanúsítvány szerint
a bélyegző létrehozóját meghatározó adatokat,
c)
záradékban az elektronikus dokumentum azonosítására vagy a másolat készítésére vonatkozó azon adatokat,
amelyek az a) pont szerinti tartalomból nem állapíthatóak meg, de a másolatot kérő erre vonatkozóan
megfelelő adatot szolgáltatott,
d)
„az elektronikus dokumentumban foglaltakkal egyező tartalmú irat” záradékszöveget,
e)
a papíralapú másolat keltezését,
f)
a másolat hitelesítésének módja szerint a másolatkészítő szervezet elnevezését és a másolatkészítésért
felelős, a másolat hitelesítésére jogosult személy aláírását és bélyegzőlenyomatát, az iratérvényességi
nyilvántartás szabályai szerinti hitelesítését vagy a (4) bekezdés szerinti hitelesítésre történő utalást.
(3) Ha az elektronikus dokumentum jellemzőire tekintettel arról papíralapú másolat nem készíthető, vagy a készített
papíralapú másolat nem tartalmazza az elektronikus dokumentum teljes tartalmát, a másolatot készítő elektronikus
ügyintézést biztosító szerv – ha az műszakilag megvalósítható – olyan papíralapú kivonatot készít az elektronikus
dokumentumról, amely hivatalos felhasználásra alkalmas. A másolatot készítő elektronikus ügyintézést biztosító
szerv ilyen esetben más elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy az ügyfél számára biztosítja az elektronikus
dokumentum megismerését.
(4) A papíralapú másolat úgy is elkészíthető, hogy a szolgáltató a teljes, hitelesített elektronikus dokumentumot
elhelyezi a papíralapú másolaton, az adatok elektronikus leolvashatóságát biztosító kód formájában. A papíralapú
másolat e kód alapján hiteles, ha a kód alapján visszaállított eredeti elektronikus dokumentum megegyezik
a papíralapú másolattal.
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(5) A másolatkészítő a másolat elkészítését megelőzően köteles ellenőrizni azt, hogy az eredeti elektronikus irat
az aláírás és a másolatkészítés időpontja között megváltozott-e, továbbá, hogy az aláírás időpontjában az azt
hitelessé tevő tanúsítvány érvényes volt-e. A (2) bekezdés c) pontja szerinti adatok tartalmazzák a sértetlenség
ellenőrzését igazoló, valamint a hitelesség ellenőrzését lehetővé tevő információkat.
123. §		
Elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatást olyan szervezet végezhet, amely teljesíti az alábbi
személyi követelményeket:
a)
a másolatkészítésért felelős személy büntetlen előéletű, és
b)
a szolgáltató által bevezetett ellenőrzési rendszerben a szolgáltató szabályzata szerint független ellenőr végzi
a másolatkészítés szabályszerűségének ellenőrzését.
124. § (1) A másolat automatikusan is elkészíthető, ha
a)
a másolatkészítés zárt rendszerben történik, amelynek külső beavatkozástól mentes, az eredeti és a másolat
összerendelését tekintve garantáltan hibamentes működését auditálás igazolja,
b)
a másolatkészítő rendszer megfelelő műszaki és szervezési megoldással biztosítja a másolat olvashatóságát
és a mintavételezésen alapuló minőségbiztosítást.
(2) Automatikus másolatkészítés esetén a dokumentumonkénti tartalmi ellenőrzés helyett véletlenszerű
mintavételezésen alapuló ellenőrzés is alkalmazható.
(3) Automatikus másolatkészítés esetén a záradék tartalmazza az automatikus másolatkészítés tényét.
125. §		
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerből történő irattovábbítás során az elektronikus irat hiteles
papíralapú irattá alakítása esetén a szolgáltató a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére is
biztosítja a másolatkészítés során a technikai ellenőrzés lehetőségét.
126. § (1) A szolgáltató általános szerződési feltételeiben vagy szolgáltatási szabályzatában köteles rögzíteni az elektronikus
dokumentum átvételének, a másolatkészítésnek a rendjét, valamint a másolatkészítés teljesítésének feltételeit.
A másolatkészítés vállalt határideje legfeljebb 1 munkanap lehet, és – ha az elektronikus irat hiteles papíralapú
irattá alakítását megrendelő elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy ügyfél a papíralapú másolat postai
küldeményként való feladását igényli – a szolgáltatónak a papíralapú másolatot az elkészítését követő munkanapon
postára kell adnia.
(2) A szolgáltató általános szerződési feltételeiben, illetve a hatósággal kötött megállapodásában köteles szabályozni
a másolatkészítésre átvett elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos teendőit.
(3) A szolgáltató a szolgáltatás során az igénybevevő elektronikus ügyintézést biztosító szerv adatfeldolgozójaként
jár el.

Központi Azonosítási Ügynök
127. § (1) A KAÜ KEÜSZ keretében a szolgáltató az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elérhetővé teszi a vele
együttműködő azonosítási szolgáltatásokat, ideértve
a)
az azonosítási mód azonosítandó személy általi megválasztásának lehetővé tételét,
b)
az azonosítandó személy által kiválasztott azonosítási szolgáltatónál a konkrét azonosítás szükség szerinti
végrehajtatását.
(2) A KAÜ KEÜSZ-ön keresztül elérhető legalább
a)
valamennyi, a Kormány által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás,
b)
az elektronikus azonosítási SZEÜSZ-ök, valamint
c)
az eIDAS rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő elektronikus azonosítás.
(3) A KAÜ KEÜSZ igénybevételével történő azonosítás során szükség szerint
a)
az ügyfél a KAÜ KEÜSZ által elérhetővé tett lehetőségek közül az igénybe venni kívánt azonosítási módot
megválasztja,
b)
az ügyfél az általa megválasztott módon azonosítja magát,
c)
a KAÜ szolgáltatója megadja az azonosítást kérő felé az eIDAS rendelet és az ügyfél hozzájárulása alapján
az azonosítási szolgáltató által átadott adatokon kívül az azonosítás eredményeképpen megkapott
azonosítót, vagy jelzi az azonosítás sikertelenségét az azonosítást kérőnek,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 208. szám

82725

d)

a KAÜ szolgáltatója, ha az ügyfél ügyintézési rendelkezésében erre feljogosította, és az azonosítást kérő ezt
igényli, az összerendelési nyilvántartás, a rendelkezési nyilvántartás és az egyedi azonosítást nyilvántartó
szerv adatszolgáltatása alapján az azonosítást kérőnek az igényelt egyedi azonosítót, illetve az annak
megfelelő összerendelési nyilvántartásban szereplő bejegyzés elemet, illetőleg a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv ügynöki szolgáltatása révén megkapott azonosítót adja
meg.
(4) A KAÜ szolgáltatója felel az általa nyújtott azonosítási mozzanatok és kapcsolódó szolgáltatások megfelelőségéért.
A szolgáltatás nyújtása során az elektronikus azonosítás igénybevétele esetén az azonosítás megfelelőségéért
az azonosítási szolgáltató felel.
(5) A KAÜ szolgáltatója az azonosítást kérő felé megadhatja a képviseleti jogosultságra vonatkozó információkat
az ehhez szükséges, 94. § (4) bekezdés szerinti ügynöki szolgáltatás révén.

Személyre szabott ügyintézési felület
128. § (1) A személyre szabott ügyintézési felület (a továbbiakban: SZÜF) KEÜSZ-t az ügyfelek 127. § (2) bekezdése szerinti
elektronikus azonosítóeszközök használata mellett vehetik igénybe.
(2) A SZÜF-ön keresztül elérhető elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói – a (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel – az ügyfélnek a saját szolgáltatásuk megkezdéséhez szükséges azonosításához elfogadják
a SZÜF-re történő belépéskor alkalmazott azonosítást.
(3) Ha az elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltatója a SZÜF-re történő belépéskor alkalmazottnál magasabb
biztonsági szintű azonosítóeszköz használatát követeli meg, az elektronikus ügyintézési szolgáltatás használatának
megkezdésekor kötelezheti az ügyfelet a magasabb biztonsági szintű azonosítóeszköz alkalmazására.
(4) A SZÜF-ön elérhető SZEÜSZ vagy KEÜSZ szolgáltatója részére, valamint az igénybe vett elektronikus ügyintézési
szolgáltatást nyújtó elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére, erre irányuló kérésük esetén a SZÜF
szolgáltatója az azonosítási szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatot azonosítási célból elérhetővé teszi.
(5) A (4) bekezdés szerinti eseten kívül SZEÜSZ vagy KEÜSZ szolgáltató, illetve elektronikus ügyintézést biztosító szerv
az érintett adatok szolgáltatását az ügyféltől csak akkor kérheti, ha a SZÜF szolgáltatója által rendelkezésre bocsátott
adatok valóságtartalma tekintetében kétsége merül fel, vagy annak igazolását jogszabály előírja.
(6) Az (5) bekezdés szerinti korlátozás nem terjed ki a szolgáltató azon azonosítás kéréseire, amikor biztonsági
megfontolásból szükséges az ügyfél ismételt azonosítása, függetlenül annak biztonsági szintjétől.

Elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás
129. § (1) Az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás (a továbbiakban: EDT) KEÜSZ önállóan nyújtható részszolgáltatása
a)
az átmeneti tárolás, ahol a szolgáltató a tárolásra használt megoldás technológiai korlátaiból adódó kockázat
figyelembevételével meghatározza a megőrzés vállalt leghosszabb idejét,
b)
az elektronikus irattári szolgáltatás, valamint
c)
a tartós tárolás, ahol a szolgáltató köteles gondoskodni a tárolási technológia korlátai miatt a dokumentum
tárolásának szükség szerinti megújításáról.
(2) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére nyújtott, az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás esetén az EDT
szolgáltatója a tárolt dokumentumokhoz kapcsolódó egyes iratkezelési műveleteket is elvégezheti, ennek részeként
a)
a tárolásra átvételt és a visszaadást az iratformátumokra, az ott előírt járulékos kísérő és metaadatokra is
kiterjedően, az irattári kezelés szabályai szerint végezheti,
b)
a tárolt iratok levéltárba adását és selejtezését az elektronikus ügyintézést biztosító szerv konkrét
rendelkezése alapján elvégezheti, valamint
c)
a tárolást a levéltári kezelés dokumentummegőrzési informatikai szolgáltatási hátterére vonatkozó szabályok
szerint is biztosíthatja.
(3) Ha a szolgáltató az EDT-t több elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére is nyújtja, az iratok tárolását köteles
elkülönítetten végezni.
(4) Az elektronikus dokumentum tartós tárolásra történő átvételekor a szolgáltató ellenőrzi az elektronikus
dokumentum hitelesítésének érvényességét. Az elektronikus okirat kiadásakor a szolgáltató elektronikus
bélyegzővel hitelesíti az elektronikus dokumentumot. Az így hitelesített elektronikus dokumentum változatlanságát
– ha az elektronikus bélyegző ellenőrzésének eredményéből más nem következik – vélelmezni kell.
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(5) Ha a tartós tárolásra átvett elektronikus dokumentum dokumentumformátuma miatt az elektronikus
dokumentum megnyithatósága nem biztosítható, a szolgáltató jogosult az elektronikus dokumentum más
dokumentumformátumba alakítására. A szolgáltató az átalakított dokumentumot záradékolja, feltüntetve
a formátumváltás tényét, idejét, a készítő nevét vagy gépi szolgáltatás igénybevétele esetén azonosítóját, valamint
az eredeti irat hitelesítésével kapcsolatos információkat. A szolgáltató az átalakított elektronikus dokumentumot
a záradékkal együtt elektronikus bélyegzővel hitelesíti.
130. § (1) A szolgáltató – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve – meghatározhatja azokat
a formátumokat, amelyekben az elektronikus dokumentumokat átveszi és tárolja. Jogszabály meghatározhatja azon
formátumokat, amelyeket a szolgáltató tárolásra átvenni köteles.
(2) A tárolásra átvett dokumentumokon bármilyen fajta, nem technikai jellegű keresési vagy összekapcsolási művelet
csak az adott adatkörre, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által adott ilyen irányú kifejezett hozzájárulás
alapján végezhető.
(3) A szolgáltató köteles biztosítani
a)
az egyes dokumentumok egyértelmű azonosítottságát,
b)
az átvett dokumentumokon végzett valamennyi műveletnek olyan megoldással történő naplózását, amely
az utólagos észlelhetetlen módosítás lehetőségét kizárja, valamint
c)
az iratok átvételének és visszaadásának az elektronikus iratok kezelésére vonatkozó szabályoknak megfelelő
dokumentálását.

Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés
131. § (1) Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés KEÜSZ keretében az elektronikus felületen átadott, elektronikus
iktatókönyvben nyilvántartott irat, ügyirat, irategyüttes (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: irat)
akkor minősül átadottnak, amikor a szolgáltató – az átvevő elektronikus ügyintézést biztosító szerv rendszerének
elektronikus értesítése mellett – az átvevő elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elérhetővé teszi
a)
az iratot elektronikus formában, valamint
b)
az elektronikus iktatókönyv iratra vonatkozó iktatási adatait.
(2) Az iratáthelyezésről a címzett elektronikus ügyintézést biztosító szerv az iratkezelési rendszerén keresztül
igazolást ad a szolgáltató részére, amely igazolást vagy – annak 3 napon túli elmaradása esetén – az iratáthelyezés
sikertelenségéről szóló, a szolgáltató által kiállított igazolást a szolgáltató az átadást kezdeményező elektronikus
ügyintézést biztosító szervnek megküldi.
(3) Az iratot átadó elektronikus ügyintézést biztosító szerv az iratáthelyezés megtörténtére vonatkozó (2) bekezdés
szerinti igazolás átvételét követően az iratáthelyezés sikerességét iratkezelő rendszerében rögzíti.
(4) Az iratot átvevő elektronikus ügyintézést biztosító ellátó szerv az átvett iratot az elektronikus iratkezelő rendszer
átadott adatai alapján a saját iratkezelő rendszerében – ha ezt az iratáthelyezésben érintett elektronikus ügyintézést
biztosító szerv iratkezelési szabályzata lehetővé teszi, automatikus iktatás útján – elhelyezi.
(5) Az elektronikus iktatórendszernek az irattal együtt továbbított adatait az iratot átvevő elektronikus ügyintézést
biztosító szerv által közvetlenül értelmezhető formában kell az irathoz mellékelni.

Központi dokumentumhitelesítési ügynök
132. § (1) A központi dokumentumhitelesítési ügynök (a továbbiakban: KDÜ) KEÜSZ keretében a szolgáltató az ügyfél
és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elérhetővé teszi dokumentumhitelesítési szolgáltatások
használatát, ideértve
a)
valamely dokumentum hitelesítését a kiválasztott dokumentumhitelesítéssel, ideértve legalább
az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés KEÜSZ használatát és az elektronikus aláírással vagy
elektronikus bélyegzővel történő hitelesítést,
b)
a hitelesített dokumentum biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján e rendelet szerinti elektronikus
tárhelyre történő továbbítását és
c)
az igénybevevő által megjelölt adaton vagy dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy bélyegző
érvényességének ellenőrzését, valamint
d)
az ellenőrzés eredményéről igazolás kiállítását.
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(2) A szolgáltató biztosítja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél vagy elektronikus ügyintézést biztosító szerv
az elektronikus aláírás vagy bélyegző létrehozásához szükséges magánkulcsot a szolgáltatáson belül biztonságosan
tárolja, és megfelelő azonosítás után a tárolt magánkulcs használatával hitelesítse az elektronikus dokumentumot.
(3) A szolgáltató biztosítja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a KDÜ KEÜSZ-ön keresztüli automatizált
dokumentumhitelesítési megoldást is alkalmazhassanak.
(4) A KDÜ szolgáltatója az általa nyújtott hitelesítési mozzanatok és kapcsolódó szolgáltatások megfelelő elérhetővé
tételéért felel.

Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás
133. § (1) Az e-Papír szolgáltatás KEÜSZ keretében a szolgáltató biztosítja, hogy az ügyfél az E-ügyintézési tv. 18. §
(2) bekezdése szerinti azonosítását követően az elektronikus ügyintézést biztosító szervhez szabad szöveges
beadványt terjesszen elő, ha a beadvány elektronikus úton történő előterjesztését a jogszabály nem zárja ki, és
a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére jogszabály további formai követelményt nem állapít meg.
(2) Az e-Papír szolgáltatás keretében előterjesztett beadványhoz a szolgáltató által meghatározott formátumban
a szolgáltató által meghatározott méretkorláton belül melléklet csatolható.
(3) Közüzemi szolgáltató esetén az e-Papír szolgáltatás keretében az elektronikus űrlap kötelező eleme az ügyfél
ügyfélazonosítója, ha rendelkezik ilyennel.
(4) Az e-Papír szolgáltatás keretében előterjesztett beadvány, illetve a válasz kézbesítéséről vagy annak
eredménytelenségéről a szolgáltató legalább a beadvány előterjesztését, időpontját és tartalmát igazoló
visszaigazolást tesz letölthetővé az ügyfél számára, vagy a biztonságos kézbesítés szabályai szerint kézbesít
az ügyfél kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségére.

Összerendelési nyilvántartás
134. § (1) Az összerendelési nyilvántartás SZEÜSZ szolgáltatója összerendelési nyilvántartást vezet a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban, a központi idegenrendészeti nyilvántartásban, valamint az elektronikus ügyintézést
igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásában szereplő valamennyi élő természetes
személyre vonatkozóan (a továbbiakban: természetes személyek összerendelési nyilvántartása).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokban kezelt adatok változásáról, így különösen az érintett személy
haláláról nyilvántartást vezető szervek értesítik az összerendelési nyilvántartást kezelő szervet.
(3) A természetes személyek összerendelési nyilvántartásából a természetes személyt
a)
halála,
b)
magyar állampolgárságának megszűnése,
c)
nem magyar állampolgár magyarországi tartózkodási státuszának megszűnése
esetén, az erre vonatkozó tény közhiteles nyilvántartásába történő bejegyzését követő 5 éven belül törölni kell.
(4) Az összerendelési nyilvántartáshoz csak a felügyelet által kiadott ajánlásban meghatározott programozott felületen
lehet hozzáférést biztosítani.
(5) Az összerendelési nyilvántartásból csak előzetesen regisztrált szervezetek számára, kizárólag automatizált interfész
útján, a jogosultságuk ellenőrzését követően, a jogosultságuknak megfelelő adatokra vonatkozóan szolgáltatható
adat.
(6) Az összerendelési nyilvántartásból történő adatszolgáltatás
a)
időpontját,
b)
az érintett azonosításához szükséges adatokat,
c)
a szolgáltatott adatok megjelölését,
d)
az adatszolgáltatás címzettjét,
e)
az adatszolgáltatás címzettjének jogosultságát megalapozó jogszabályi rendelkezést és az adatszolgáltatás
célját
naplózni kell.
(7) A természetes személyek összerendelési nyilvántartásából az arra jogosult személy részére az általa jogszerűen
kezelt, természetes személyre vonatkozó titkosított kapcsolati kód alapján a kérelemben megjelölt nyilvántartásban
szereplő ugyanazon természetes személy titkosított kapcsolati kódja szolgáltatható.
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(8) Az összerendelési nyilvántartás SZEÜSZ szolgáltatója attribútum szolgáltatási ügynöki szolgáltatásként
a (7) bekezdésben meghatározott szolgáltatáson túl az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére az alábbi
szolgáltatásokat nyújthatja:
a)
az arra jogosult személy részére az általa jogszerűen kezelt, természetes személyre vonatkozó titkosított
kapcsolati kód alapján a természetes személy természetes személyazonosító adatainak szolgáltatása,
az érintett nyilvántartásokat kezelő szervek bevonásával,
b)
egy egyedi azonosítóhoz tartozó más nyilvántartásban alkalmazott egyedi azonosító vagy a természetes
személyazonosító adatok szolgáltatása, a természetes személy egyedi vagy az ügyintézési rendelkezések
nyilvántartásában rögzített hozzájárulása alapján.
(9) Az attribútum szolgáltatási ügynöki szolgáltatást igénybe vevő szerv az összerendelési nyilvántartás szolgáltatója
részére a szolgáltatás igénybevétele céljának megjelölésével egyidejűleg igazolni köteles
a)
az érintett adatok kezelésének jogszerűségét a vonatkozó jogszabályi rendelkezés megjelölésével, vagy
b)
az ügyfél hozzájárulását az azonosított ügyfél ügyintézésének lefolytatásához szükséges leíró adatainak
(a továbbiakban: attribútum) kezeléséhez.
(10) Az attribútum szolgáltatási ügynöki szolgáltatás
a)
közvetlen szolgáltatáseléréssel vagy
b)
elektronikus ügyfélazonosítás esetén – közvetetten a KAÜ KEÜSZ szolgáltatáson keresztül
érhető el.
(11) A (10) bekezdés b) pontja szerinti esetben az igénybevevő a választott azonosítási módtól függő azonosító adattal
igényelheti az érintett ügyfél attribútumait.

V. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI FELÜGYELET
26. A felügyelet eljárására és a felügyeleti vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok
135. §		
A felügyelet feladata:
a)
a SZEÜSZ-ökre és KEÜSZ-ökre vonatkozó jogszabályok megalkotásának, módosításának kezdeményezése;
b)
az elektronikus ügyintézést érintő jogszabálytervezetek véleményezése;
c)
a SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök, az elektronikus ügyintézési szolgáltatások, az elektronikusan intézhető ügyek és
az elektronikus ügyintézést biztosító szervek nyilvántartása;
d)
a SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök ellenőrzése;
e)
a hozzá érkező bejelentések kivizsgálása;
f)
az elektronikus ügyintézést biztosító szervek az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott kötelezettségei
teljesítésének ellenőrzése;
g)
az információforrások regiszterének, az adat- és iratmegnevezések jegyzékének a vezetése;
h)
az információátadási szabályzatok és információátadási megállapodások bejelentésének fogadása;
i)
műszaki irányelvek elfogadása;
j)
az együttműködő szervek az E-ügyintézési tv.-ben szabályozott tevékenységeinek felügyelete.
136. § (1) A felügyelet ellenőrzi, hogy a szolgáltató és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus ügyintézéssel
kapcsolatos jogszabályban, foglalt követelményeknek megfelel-e, a szolgáltató a nyilvánosságra hozott
tájékoztatóiban és általános szerződési feltételeiben foglaltakat, valamint – ha van ilyen – szerződési feltételeit
betartja-e, valamint ellenőrzi a felügyelet korábbi döntéseinek végrehajtását.
(2) A felügyelet az E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdése szerinti intézkedés megtétele során figyelembe veszi
a megállapított mulasztásnak az ügyfelekre és az érintett szervek működésére, továbbá intézkedésének
az ügyfelekre gyakorolt hatását, valamint – adott esetben – más szolgáltatásra való átállás lehetőségét, annak
költségét és időigényét.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az E-ügyintézési tv. 28. § (1) bekezdése szerint a következő adatokat
köteles bejelenteni a felügyeletnek:
a)
nevét, székhelyét, hivatalos elektronikus elérhetőségét;
b)
kapcsolattartójának nevét és elektronikus elérhetőségét, ha a kapcsolattartó az adatai kezeléséhez
hozzájárult;
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d)
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azon ügyfajtákat, amelyekben az elektronikus ügyintézés lehetőségét biztosítja, és ennek kezdő időpontját,
valamint
az általa nyújtott elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások megnevezését.

27. Elektronikus ügyintézés vállalásának bejelentése
137. § (1) Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont l) alpontja szerinti szervek bejelentése során a felügyelet a szolgáltatásnyújtás
bejelentése szabályai szerint jár el, e §-ban foglaltak szerinti eltéréssel.
(2) Az elektronikus ügyintézést vállaló szerv (a továbbiakban: vállaló szerv) a bejelentésében megjelöli azon ügyeket
(a továbbiakban: vállalt ügy), amelyek intézése során az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendeleteinek szabályainak
alkalmazását vállalja.
(3) A bejelentés során a szolgáltató alatt a vállaló szervet, szolgáltatás alatt a vállalt ügyeket kell érteni.
(4) A bejelentést a vállalás megkezdését legalább 60 nappal megelőzően kell megtenni.
(5) A vállaló szerv által vállalt ügy jóerkölcsbe nem ütközhet.
(6) A vállaló szerv az ügy felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően 30 napon belül köteles a vállalásához
szükséges SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatásokhoz csatlakozni. A vállaló szerv a csatlakozást követően bejelenti
a felügyeletnek, hogy az E-ügyintézési tv.-ben foglalt feltételeknek megfelel.

28. A szolgáltatásnyújtás bejelentése
138. § (1) A szolgáltató köteles a felügyelet részére a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot, valamint
a megkezdés tervezett időpontját elektronikusan, a felügyelet által közétett tájékoztatás szerint bejelenteni.
(2) A szolgáltató a bejelentéshez köteles csatolni:
a)
a szolgáltatás részletes műszaki leírását,
b)
a szolgáltatás pontos meghatározásához szükséges eljárási, adminisztrációs szabályokat, szabályzatokat,
folyamatleírásokat, hitelesítési rendet, ahol az értelmezett,
c)
a szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket,
d)
a szolgáltató katasztrófaelhárítási eljárásra vonatkozó szabályzatát,
e)
a külön jogszabályban meghatározott biztonsági és egyéb műszaki követelményeknek való megfelelést
alátámasztó dokumentumokat, valamint
f)
a független tanúsító szerv által kiadott, jogi, informatikai minőségügyi és informatikai biztonsági vizsgálat
alapján készült teljes körű jogi és informatikai audit jelentést.
(3) A bejelentés szükség esetén intézkedési tervet tartalmaz, amelyben foglaltak teljesülését a felügyelet ellenőrzi.
(4) A felügyelet megkeresése alapján a szolgáltatás nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárásban a szolgáltatás
információbiztonságának véleményezése érdekében a bejelentést a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági
Hatóság – a megkereséstől számított 8 napon belül – véleményezi.
(5) A felügyelet – ha a nyilvántartásba vétel megtagadásának indoka nem áll fenn – a szolgáltatót a bejelentésben
közölt adatoknak megfelelően bejegyzi a szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába, és – ha hiánypótlás nem
szükséges – a bejelentés időpontjától számított 8 napon belül a nyilvántartásba vétel tényét visszaigazolja.
(6) A felügyelet megtagadja a nyilvántartásba vételt, ha
a)
a bejelentésben foglalt adatok a hiánypótlás ellenére a szolgáltató vagy az általa végezni kívánt tevékenység
azonosítására, illetve a nyilvántartásba vételre nem alkalmasak,
b)
a szolgáltatás nyújtása a benyújtott információk alapján nem alkalmas a biztonságos igénybevételhez.
(7) A szolgáltató a bejelentésben közölt adatokban bekövetkezett változásokat, valamint a szolgáltatás nyújtásának
megszüntetését 30 napon belül köteles bejelenteni a felügyeletnek.
(8) A felügyeletnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerinti, a szolgáltatókról szóló nyilvántartását a felügyelet a honlapján közzéteszi, és abba bárki betekinthet.
(9) A felügyelet vizsgálata kiterjed
a)
a műszaki követelmények,
b)
az eljárási feltételek,
c)
a biztonsági követelmények,
d)
a szolgáltatási feltételek,
e)
az a) és d) pontok teljesülését garantáló szolgáltatási képesség,
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f)
a szolgáltatáshoz kapcsolódó járulékos feltételeknek való megfelelés és
g)
a szolgáltatás jogszabályoknak való megfelelése
vizsgálatára.
(10) Ha a (9) bekezdés szerinti valamely követelményre rendelkezésre áll a felügyelet által közzétett ajánlás, és
a szolgáltató az ajánlás alkalmazásáról nyilatkozik, a felügyelet az ellenőrzés során az ajánlásban rendezett
kérdésekben kizárólag az ajánlásnak való megfelelést ellenőrzi.
(11) A szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésének tervezett időpontját köteles a bejegyzés iránti kérelem
benyújtását követő 3 hónapon túli időpontban megjelölni.
139. §		
A bejelentésben foglalt adatok változására, valamint a szolgáltatás megszüntetésére a 137. § rendelkezései
megfelelően irányadóak.
140. § (1) A felügyelet a jogszabályban foglalt követelményeknek való megfelelés vizsgálata során mérlegelési jogkörében
figyelembe veszi az érintett szolgáltatásra irányadó műszaki előírásokat és a kérelemben foglalt szolgáltatás egyedi
sajátosságait.
(2) A felügyelet a jogszabályban foglalt követelményeknek való megfelelés vizsgálata során helyszíni szemlét is
lefolytathat, és kérheti a szolgáltatás műszaki jellemzőinek, működésének részletes bemutatását.
(3) A felügyelet döntésében köteles a figyelembe vett műszaki előírásokat nevesíteni, és ha a szolgáltatásra irányadó
műszaki előírásoktól eltért, köteles az eltérést megindokolni.
141. § (1) Az E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdése szerinti esetben a felügyelet tízezertől ötvenmillió forintig terjedő bírságot
szabhat ki.
(2) A felügyelet az E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazása esetében
– az E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével – ismételt ellenőrzéssel köteles
meggyőződni az intézkedés eredményességéről, a jogszabálysértésnek az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
általi megszüntetéséről.
142. §		
A felügyelet a bizalmi szolgáltatásnak is minősülő SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatások ellenőrzése tekintetében minden
esetben egyeztet az E-ügyintézési tv. 91. § (1) bekezdése szerinti bizalmi felügyelettel. A felügyelet nem vizsgálja
a szolgáltatásnak a bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségét.

29. A szolgáltatásnyújtás megszüntetése
143. § (1) A szolgáltató köteles a felügyelet részére a szolgáltatás nyújtásának megszüntetése előtt legalább 90 nappal
a szolgáltatás befejezését bejelenteni, és azt az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzétenni.
(2) A bejelentés nem mentesíti a szolgáltatót a megállapodások alapján vállalt vagy jogszabály által kötelezően előírt
szolgáltatási időszak biztosításától.
(3) Ha a szolgáltatás nyújtását nem jogszabály írja elő kötelezően, a felügyelet jogosult a szolgáltatás
megszüntetésének idejét legfeljebb 6 hónappal elhalasztani, ha a szolgáltatás nyújtásának megszüntetése
az elektronikus ügyintézés során zavarokat okozhat. A szolgáltató – ha a szolgáltatást nem jogszabályi kötelezés
alapján nyújtja – mentesülhet e szolgáltatási kötelezettsége alól, ha teljes értékűen azonos, a felügyelet
nyilvántartásában szereplő szolgáltatás az igénybevevők rendelkezésére áll, az átállásra elegendő időt biztosít, és
az igénybevevők esetleges átállási költségét a tevékenységét megszüntető szolgáltató viseli.

30. A koordinációs eljárás részletes szabályai
144. § (1) A koordinációs eljárás a felügyelet speciális, az elektronikus ügyintézést biztosító, illetve az együttműködő szervet
szakmailag segítő, e szerv kérelmére vagy hivatalból indítható eljárása, amely nem minősül közigazgatási hatósági
eljárásnak.
(2) A felügyelet a koordinációs eljárás során javaslatainak előkészítése érdekében információkat kér az elektronikus
ügyintézést biztosító vagy együttműködő szervtől, az érintett szervekkel konzultációt folytat, a helyszínen felméri
az E-ügyintézési tv. és e rendeletben foglalt feltételek teljesüléséhez szükséges adatokat.
(3) A felügyelet munkatársai a koordinációs eljárás során tudomásukra jutott információkat a (4) bekezdés szerinti
kivétellel kötelesek bizalmasan kezelni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 208. szám

82731

(4) Ha a felügyelet a koordinációs eljárás során olyan információ birtokába jut, amely információbiztonsági kockázatot
jelenthet, haladéktalanul értesíti az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős
hatóságot.
(5) Az elektronikus ügyintézést biztosító vagy együttműködő szerv – a Kormány rendeletében meghatározott
kivételekkel – nem köteles a felügyelet javaslatában foglaltak végrehajtására, de jeleznie és indokolnia kell
a felügyeletnek a javaslatban foglaltaktól történő eltérést.
(6) A felügyelet a koordinációs eljárás eredményéről összefoglalót készít, amelyet az elektronikus ügyintézést biztosító
vagy együttműködő szervnek megküld.

31. Műszaki irányelvek elfogadására és közzétételére vonatkozó szabályok
145. § (1) A felügyelet az E-ügyintézési tv. 78. § (1) bekezdése szerinti műszaki irányelvek tervezetét véleményezésre
elektronikus úton megküldi az informatikáért felelős miniszternek és a szolgáltatóknak.
(2) A felügyelet a műszaki irányelvek előkészítése során indokolt esetben egyeztet a nemzeti, európai vagy nemzetközi
szabványügyi vagy szabványkibocsátó szervekkel.
(3) Az elfogadott műszaki irányelveket a felügyelet a honlapján nyilvánosan közzéteszi.
(4) A felügyelet a műszaki irányelvek előkészítése során figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyek egyenlő
esélyű hozzáférésének másokkal azonos alapon történő biztosítására.

VI. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST BIZTOSÍTÓ, VALAMINT EGYÉB SZERVEK INFORMATIKAI
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
32. Együttműködésre kijelölt közfeladatot ellátó szervek
146. §		
Az E-ügyintézési tv. 105. § (5) bekezdés b) pontja alapján az E-ügyintézési tv. Harmadik Része szerinti
együttműködésre kijelölt közfeladatot ellátó szervek a felsőoktatási intézmények.

33. Az együttműködő szervek közzétételi kötelezettségének teljesítése
147. § (1) Az együttműködő szerv az E-ügyintézési tv. Harmadik Része szerinti közzétételi kötelezettségeinek saját,
az együttműködő szervek tájékoztatására szolgáló honlapján keresztül, az interneten keresztül széleskörűen
elterjedt böngészőprogramokkal folyamatosan elérhető, kereshető, nyomtatható és megtekinthető módon tesz
eleget.
(2) Az együttműködő szervek tájékoztatására szolgáló honlapot egyértelműen meg kell különböztetni az ügyfelek
tájékoztatására szolgáló honlaptól.
(3) Az E-ügyintézési tv. 67. §-a szerinti egységes információátadási szabályzatot az azt elfogadó együttműködő szerv
teszi közzé az (1) bekezdés szerint. Az egységes információátadási szabályzat hatálya alá tartozó együttműködő
szervek közzétételi kötelezettségük teljesítése során az egységes szabályzat internetes elérhetőségét teszik közzé.

34. Az informatikai együttműködést korlátozó vagy akadályozó üzemszünet, üzemzavar
148. § (1) Az együttműködő szerv köteles az informatikai együttműködést biztosító szolgáltatása elérhetőségének biztosítása
érdekében a rendelkezésre állásra vonatkozó célértékeket vállalni.
(2) Az együttműködő szerv köteles az információátadási szabályzatában feltüntetni:
a)
a rendelkezésre állás vállalt célértékét, számítási módját;
b)
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírását.
149. § (1) Az E-ügyintézési tv. 56. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásban fel kell tüntetni legalább:
a)
a technikai tevékenység tervezett kezdő és záró időpontját, nap, óra és perc pontossággal;
b)
a technikai tevékenységgel pontosan érintett informatikai együttműködési szolgáltatás, forma vagy
megoldás meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkező változásokat;
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c)

ha a tervezett technikai tevékenység az informatikai együttműködésben változást, korlátozást vagy akadályt
eredményez, a változás, korlátozás vagy akadály pontos leírását, valamint az informatikai együttműködési
szolgáltatás, forma vagy megoldás igénybevételében bekövetkező változások leírását;
d)
a technikai tevékenység ideje alatt alkalmazható egyéb informatikai és nem informatikai együttműködési
szolgáltatás, forma vagy megoldás leírását.
(2) Az E-ügyintézési tv. 56. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásban fel kell tüntetni legalább:
a)
az üzemzavar leírását;
b)
az üzemzavar elhárításának várható időtartamát;
c)
az informatikai együttműködés egyéb lehetőségét.

35. Automatikus információátadásra köteles együttműködő szervek
150. §		
Az alábbi nyilvántartások és adatbázisok közhiteles adatai tekintetében – ha jogszabály eltérően nem rendelezik –
a nyilvántartást vagy adatbázist vezető együttműködő szervek kötelesek automatikus információátadási
szolgáltatást nyújtani, vagy azt központi szolgáltatásként igénybe venni, amelynek keretében biztosítják az alábbi
nyilvántartásokban szereplő adatok automatikus információátadás útján történő átadásának lehetőségét:
1.
a központi címregiszter;
2.
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása;
3.
az ingatlan-nyilvántartás;
4.
a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis;
5.
az állami foglalkoztatási szerv feladatainak ellátásához szükséges adatbázis;
6.
az egységes szociális nyilvántartás;
7.
az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás;
8.
a földhasználati nyilvántartás;
9.
a közepes és kis méretarányú állami topográfiai térképek;
10.
a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás;
11.
az egészségbiztosítási nyilvántartás;
12.
a központi útiokmány-nyilvántartás;
13.
a közúti közlekedési nyilvántartás;
14.
a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosainak nyilvántartása;
15.
a kulturális örökségvédelmi nyilvántartás;
16.
a cégnyilvántartás;
17.
civil szervezetek nyilvántartása;
18.
a központi idegenrendészeti nyilvántartás;
19.
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kezelt nyilvántartási rendszerek;
20.
a kötvénynyilvántartás;
21.
az egyéni vállalkozók nyilvántartása;
22.
az egységes örökbefogadási nyilvántartás;
23.
a természetes személyek közhiteles országos adósságrendezési nyilvántartása;
24.
a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett
nyilvántartás;
25.
hitelbiztosítéki nyilvántartás;
26.
gondnokoltak nyilvántartása;
27.
elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartása.

36. Az információátadási szabályzat
151. § (1) Az információátadási szabályzatnak – függetlenül attól, hogy azokat közhitelesen tartják-e nyilván – az E-ügyintézési
tv.-ben meghatározott adatokon túl ki kell terjednie azon információkra is, amelyek tekintetében az együttműködő
szerv automatikus információátadás útján történő információátadási szolgáltatás működtetésére köteles.
(2) Az információátadási szabályzat az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottakon túlmenően tartalmazza:
a)
az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító ügyviteli, ellenőrzési
és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását;
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b)
c)
d)
e)
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az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk adat- és iratmegnevezések jegyzéke
szerinti megnevezését;
ha az információátadási szabályzat egyes részeinek nyilvános közzététele veszélyeztetné
az információbiztonságot, e részek indokolással ellátott megjelölését;
az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárást, valamint ezen belül
az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának a rendjét, valamint
az egyes információátadási szolgáltatások megszüntetésének a rendjét.

37. Az információátadási szabályzat és megállapodás bejelentése
152. § (1) Az együttműködő szerv az információátadási szabályzatot az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdésében foglaltak,
valamint az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi és megküldi a felügyeletnek.
(2) A felügyelet az E-ügyintézési tv. 75. § (4) bekezdésében foglaltak érvényesülése érdekében a szabályzatot
haladéktalanul megküldi az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóságnak.
(3) A szabályzattal kapcsolatban hatósági határozatában kifogással élhet
a)
a felügyelet az E-ügyintézési tv. rendelkezéseinek érvényesülése érdekében,
b)
az
elektronikus
információs
rendszerek
biztonságának
felügyeletéért
felelős
hatóság
az információbiztonságot érintő rendelkezések tekintetében.
(4) Az együttműködő szerv köteles a szabályzatot 30 napon belül a kifogásnak megfelelően módosítani.
(5) E § rendelkezéseit az információátadási megállapodás bejelentése, az információátadási szabályzat és megállapodás
módosításának bejelentése során megfelelően alkalmazni kell.

VII. FEJEZET
AZ ELSŐDLEGES INFORMÁCIÓFORRÁSBÓL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK AZ ELEKTRONIKUS
ÜGYINTÉZÉS ÉS A BIZALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2015. ÉVI
CCXXII. TÖRVÉNYBEN NEM SZABÁLYOZOTT KÖRE
153. §		
Az E-ügyintézési tv. 60. § (3) bekezdés c) pontja szerinti elsődleges információforrásnak minősül az E-ügyintézési tv.
hatálya alá nem tartozó állami intézménynél keletkezett, közhiteles nyilvántartásban nem szereplő információ.

VIII. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ ELÉRHETŐSÉGEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
ÉS A BIZALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2015. ÉVI CCXXII. TÖRVÉNYBEN NEM
SZABÁLYOZOTT TÍPUSAI
154. § (1) Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó elérhetőségeknek az E-ügyintézési tv.-ben nem szabályozott típusai
a következők:
a)
rövid szöveges üzenet (SMS) fogadására szolgáló elérhetőség,
b)
elektronikus levél (e-mail),
c)
telefax,
d)
elektronikus azonosítási szolgáltatás nélkül használt telefon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elérhetőségek igénybevételével történő elektronikus kapcsolattartásra
a)
az ügyfél kérésére vagy
b)
azonnali beavatkozást igénylő esetekben (súlyos kár vagy életveszély fennállása vagy bekövetkezésének
lehetősége)
kerülhet sor.
(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az (1) bekezdés szerinti elérhetőségekre jogkövetkezménnyel járó iratot
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nem küldhet.
(4) Az ügyfél az E-ügyintézési tv. 18. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát az (1) bekezdés szerinti elérhetőségekről és
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv (1) bekezdés szerinti elérhetőségeire is hitelesítés nélkül megküldheti.
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IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
155. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 158. § (1) bekezdés c) pontja akkor lép hatályba, amikor a 38. és 39. § szerinti tudástárfejlesztés elkészül, és
beüzemelésre kerül. Ennek bekövetkezéséről a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter – az e-közigazgatásért
felelős miniszter egyetértésével – a bekövetkezés naptári napjának megjelölésével a Magyar Közlönyben
határozatot tesz közzé.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak, valamint a III. Fejezet kivételével e rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kötelező
alkalmazni.
(4) E rendelet rendelkezéseit az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 2018. január 1-jét megelőzően akkor köteles
alkalmazni, ha az elektronikus ügyintézést az E-ügyintézési tv. 108. § (2) bekezdése szerint vállalta.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak kivételével, ha jogszabály a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényben szabályozott elektronikus kapcsolattartási szabályok alkalmazását rendeli el, 2017.
december 31-ig a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SZEÜSZ r.), valamint az elektronikus
ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2016. december 31-én hatályos szabályait
kell alkalmazni, a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel.
(6) A SZEÜSZ r. szerinti SZEÜSZ szolgáltatásokat a szolgáltatók legkésőbb 2017. december 31-ig a SZEÜSZ r. 2016.
december 31-én hatályos szabályai szerint nyújthatják.
(7) A SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatók a szolgáltatás megkezdését megelőző legalább 30 nappal felügyeletnek
bejelentik, ha a SZEÜSZ r. szerinti SZEÜSZ szolgáltatás helyett e rendelet szerinti SZEÜSZ vagy KEÜSZ szolgáltatás
nyújtását megkezdik. A bejelentésben a megszűnő szolgáltatást a SZEÜSZ r.-nek, az új szolgáltatást e rendeletnek
megfelelően meg kell jelölni. Az új szolgáltatásra e rendelet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(8) A felügyelet a (7) bekezdés szerinti új szolgáltatás megindítását a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.
(9) Ha a 128. § (1) bekezdés vagy a 133. § (1) bekezdés szerinti KEÜSZ még nem működik, az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv az ezekhez való csatlakozás hiányában is megteheti az E-ügyintézési tv. 108. § (2) bekezdése szerinti
bejelentést azzal a feltétellel, hogy vállalja, hogy az érintett KEÜSZ-ök működésének megkezdésétől számított 15
napon belül biztosítja a KEÜSZ-ök alkalmazásának lehetőségét.
(10) A (2) bekezdésben megjelölt feltétel bekövetkeztéig, ahol e rendelet tudástárat említ, ott a kormányablakokról szóló
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti tudástárat kell érteni.
(11) A cégkapu-regisztrációra jogosult kérheti, hogy a SZEÜSZ r. szerinti perkapu szolgáltatás – az adott perkapu
megbízott jóváhagyásával – a cégkapuba integrálódjon.
(12) A SZEÜSZ r. szerinti ügyfélkapus tárhely a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatás megkezdését követően
az adott KÜNY-ben szereplő személy tárhelyébe integrálódik.
(13) Az a szervezet, amely a SZEÜSZ r. szerinti hivatali kapuval rendelkezik, és hivatali tárhely használatára nem jogosult,
2017. december 31-ig kérheti, hogy a hivatali kapuja a cégkapuba integrálódjon. 2018. január 1-jétől e szerv
a hivatali kapu szolgáltatást nem használhatja.
(14) 2017. december 31-ig e rendelet rendelkezéseit a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény hatálya alá tartozó ügyekben – a (15) bekezdésben foglaltak
kivételével – nem kell alkalmazni, e törvények hatálya alá tartozó ügyekben a SZEÜSZ r. szabályait kell alkalmazni.
(15) A (7) bekezdésben foglalt esetben – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a (14) bekezdésben foglalt ügyekben
e rendeletnek a SZEÜSZ-re és KEÜSZ-re vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(16) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés során a kézbesítésre és a kézbesítési vélelemre
a dokumentum küldésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

39. Az Európai Unió jogának való megfelelés
156. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 6−8. cikkeinek, valamint az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron
átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2011/130/EU határozat módosításáról
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szóló 2014/148/EU bizottsági végrehajtási határozatban meghatározott szabványformátumokra vonatkozó
rendelkezéseknek való megfelelést szolgálja.

40. Módosuló rendelkezések
157. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról szóló 223/2010. (VII. 30.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése az országos telefonos
ügyfélszolgálaton, a 185-ös hívószámon intézhető.”
(2) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról szóló 223/2010. (VII. 30.)
Korm. rendelet 5. § (1) és (2) helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az országos telefonos ügyfélszolgálat a nála létrejövő adatállományokat – beleértve a hangfelvételt is –
titkosítva menti, és kizárólag védett környezetben tárolja.
(2) Az országos telefonos ügyfélszolgálat a rögzítéstől számított 5 év elteltével helyreállíthatatlanul törli
a hangfelvételt és a hangfelvétel alapján rögzített adatokat.”

41. Hatályon kívül helyező rendelkezések
158. § (1) Hatályát veszti
a)
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet;
b)
az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet;
c)
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. alcíme.
(2) Hatályát veszti a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló
13/2005. (X. 27.) IHM rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által kötelezően elfogadott elektronikus
dokumentumformátumok
A dokumentum jellege

Fájlkiterjesztés

Alapul vett szabvány

formázás nélküli szöveg

.txt

szöveges dokumentum (formázással), beágyazott képpel vagy
más információval

.pdf

ISO 32000-1:2008
ISO 19005-1:2005

szöveges dokumentum (formázással), beágyazott képpel vagy
más információval

.docx

ISO/IEC 29500-1:2016

szöveges dokumentum (formázással), beágyazott képpel vagy
más információval

.odt

ISO/IEC 26300:2006
ISO 26300-1:2015

táblázat

.xlsx

ISO/IEC 29500-1:2016

táblázat

.ods

ISO/IEC 26300:2006
ISO 26300-1:2015

tömörítetlen kép

.tif, .tiff

ISO 12639:2004

tömörített kép

.jpg, .jpeg

ISO/IEC 10918-1:1994

ábra

.png

ISO/IEC 15948:2004
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videó

.mp4, .m4a

ISO/IEC 14496-10:2003
ISO/IEC 14496-14:2003

videó

.mpeg, .mpg

ISO/IEC 13818

hang

.mp3

MPEG-1: ISO/IEC 11172-3

hang

.wav

A Kormány 452/2016. (XII. 19.) Korm. rendelete
a rádióberendezésekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóságról
A Kormány a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó rádióberendezésekkel kapcsolatos,
a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti megfelelőségértékelési tevékenységet
engedélyező kijelölő hatóságként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot jelöli ki.
(2) A kijelölő hatóság eljárására a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény,
a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes
szabályairól szóló kormányrendelet és a rádióberendezések megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének,
valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló NMHH rendelet rendelkezései mellett
a (3)–(4) bekezdés szabályai alkalmazandók.
(3) A kijelölő hatóság nem nyújthat a megfelelőségértékelő szervezet által nyújtott szolgáltatást, nem végezhet
szakmai tanácsadást a megfelelőségértékelő szervezet szakterületén.
(4) A kijelölő hatóság a kijelölési eljárás során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli és más gazdasági
szereplőnek nem adhatja át.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
3. §		
Ez a rendelet a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és
az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelete
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos
jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51/B. § (1) bekezdésének alkalmazásában elektronikus
kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek minősül, ha az elektronikus kereskedelmi
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szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás
a)
a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)–d), h), i), m), n) vagy
p) pontjában meghatározott adatokról,
b)
felróható magatartása miatt a fogyasztó a jogszabályban meghatározott elállási jogával nem tudott élni, vagy
c)
tisztességtelen általános szerződési feltételt alkalmazott, amennyiben a feltétel tisztességtelenségét
közérdekű igényérvényesítés vagy közérdekű keresetindítás során a bíróság megállapította.
2. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
3. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi (EU) irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
4. §		
Ez a rendelet a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
5. §

(1) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 11. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles
világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót)
„p) adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan időre szól vagy a szerződés a határozott
idő elteltét követően határozott időre meghosszabbodik vagy határozatlan idejűvé alakul át, a szerződés
felmondásának feltételeiről;”
(2) Az R. 16. §-ában a „ , p) és q)” szövegrész helyébe az „és p)” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti az R.
a)
11. § (1) bekezdés q) pontja,
b)
15. § (1) bekezdésben a „ , q)” szövegrész,
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 454/2016. (XII. 19.) Korm. rendelete
a 2016. és a 2017. évben a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítésére és használatbavételére
kiadható hatósági engedélyek számának és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok
teljesítményének meghatározásáról
A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. és 51. pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A szélerőművek, illetve szélerőmű parkok építésére és használatbavételére a 2016. és a 2017. évben nem adható ki
hatósági engedély.
(2) A szélerőművek, illetve szélerőmű parkok engedélyezhető teljesítménye a 2016. és a 2017. évben
a)
építési engedély esetén: 0 MW,
b)
használatbavételi engedély esetén: 0 MW.
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2. §		
Hatályát veszti a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet
a)
7/A. §-a és
b)
41/B. §-a.
3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő építési és használatbavételi engedélyezési eljárásokban is
alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 34/2016. (XII. 19.) MvM rendelete
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés d) 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. §		
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet [a továbbiakban 11/2016. (IV. 21.)
MvM rendelet]
a)
5. § (2) bekezdésében a „9 tagú” szövegrész helyébe a „13 tagú” szöveg,
b)
7. § nyitó szövegrészében az „amely az IH önálló szervezeti egységeként működik, és az alábbi feladatokat
látja el” szövegrész helyébe az „az alábbi feladatokat a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. útján látja el”
szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti a 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet 8. §-ában az „és az IH-n” szövegrész.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A földművelésügyi miniszter 85/2016. (XII. 19.) FM rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező
előírásait e rendelet következő mellékleteiben adom ki:]
„c) a sütőipari termékekről szóló 39. melléklet.”
2. §		
Az R. 2. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló
85/2016. (XII. 19.) FM rendelettel (a továbbiakban: MódR4.) megállapított 39. melléklet rendelkezéseinek nem
megfelelő, de a korábbi szabályozásnak megfelelő termékek a MódR4. hatálybalépésétől számított hat hónapig
előállíthatóak, és a minőségmegőrzési idejük vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig forgalomba hozhatóak.”
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3. §		
Az R. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendelet 39. melléklete tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
4. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 39. melléklettel egészül ki.
5. §		
Az R. 39. melléklet B rész 1. „Kenyerek” pont 1.3.1.1. alpontjában a „legfeljebb 2,5% (m/m)” szövegrész helyébe
a „legfeljebb 2,35% (m/m)” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól szóló
57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet.
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 5. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

8. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a …/2016. (…..) FM rendelethez

1. melléklet a 85/2016. (XII. 19.) FM rendelethez
„39. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

„39. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírása a sütőipari termékekről
A rész
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.
1. Ezen előírás az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 66. §
(1) bekezdése alapján
1.1. a kenyerek termékcsoportra és egyes termékeire,
1.2. a vizes tésztából készült péksütemények termékcsoportra és kiemelt termékeire,
1.3. a tejes tésztából készült péksütemények termékcsoportra és kiemelt termékeire,
1.4. a dúsított tésztából készült péksütemények termékcsoportra és kiemelt termékeire,
1.5. a tojással dúsított tésztából készült finom pékáruk termékcsoportra,
1.6. az omlós tésztából készült finom pékáruk termékcsoportra és kiemelt termékeire
1.7. a leveles tésztából készült finom pékáruk termékcsoportra, valamint
1.8. a zsemlemorzsára
vonatkozó követelményeket határozza meg.
2. Az előírás nem terjed ki a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről
szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján
eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként oltalom alatt álló, valamint hagyományos
különleges termékként bejegyzett sütőipari termékekre.
3. Az előírásban a termékcsoportokra meghatározott fizikai és kémiai követelmények az előírás
D része szerinti vizsgálati módszerekkel kerültek meghatározásra, így a paraméterek ellenőrzésekor
az ott megjelölt vagy azzal egyenértékű vizsgálati módszereket kell alkalmazni.
4. Az előírásban meghatározott megnevezések a Magyarországon forgalomba hozott termékek
esetében csak akkor használhatók, ha megfelelnek az előírásban rögzített követelményeknek.
5. Az ebben az előírásban meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie azon
termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak
elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az
irányadó előírások a fogyasztók védelme vonatkozásában az ezen előírásban meghatározottal
egyenértékű védelmet nyújtanak.
II.
A sütőipari termékek részletes előírásait – a meghatározó összetevőit, technológiát, minőségi
jellemzőit és speciális jelölési elemeit – az előírás B és C része tartalmazza.
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III.
Az előírás C részében szereplő kenyér terméktípusokra vonatkozó, a felhasznált liszttípusok szerinti
kenyércsoportosítás táblázatos összefoglalóját az előírás E része tartalmazza.
IV.
Ezen előírás vonatkozásában:
1. Alak: a termék jellemző külső megjelenési formája.
2. Alaki hányados: a termék alakjára jellemző, dimenzió nélküli szám, a termék legnagyobb
szélességének és legnagyobb magasságának a hányadosa.
3. Alakítás: a tésztafeldolgozás olyan részművelete, amellyel a sütőipari termékek változatos
megjelenési formáját hozzák létre.
4. Alaktalan, torz termék: az a termék, amely a termékfajtára jellemző formától
nagymértékben eltér, deformálódott.
5. Alapanyag: a termék előállításához szükséges, annak lényeges (jelentős) részét képező
nyersanyag; a gabonafélék őrleményei és víz.
6. Arányosan domború termék: a kenyér alakjára utaló kifejezés, számszerűen a 2 körüli
alaki hányadossal jellemezhető.
7. Aroma: az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanács rendelet szerinti fogalom.
8. Álgabona: pszeudogabonák (amarant: Amaranthus sp.; hajdina vagy pohánka: Fagopyrum
esculentum; quinoa: Chenopodium quinoa), illetve azokból előállított őrlemények,
készítmények.
9. Babajka: BL 55 típusú lisztből, víz, élesztő, só felhasználásával, morzsagyártás céljából
előállított félkész termék.
10. Bélzet: a termék héjat és tölteléket nem tartalmazó része.
11. Burgonyakészítmény: héjatlanított étkezési burgonyából előállított, általában feltárt és
tartósított termék, amely a burgonyabelső minden összetevőjét tartalmazza.
12. Cserepesedés: a termék héjának pikkelyszerű megrepedezése. Hűlés során a termék
különböző rétegeiben fellépő hőmérséklet-különbség a héjban feszültséget eredményez,
amelynek hatására a búzakenyér, a vizes, esetenként a tejes és a dúsított tésztából készített
termékek héja is megrepedezik (kicserepesedik).
13. Cipó: kerek alaplapú termék, amelynek gyártásakor alakítási műveletként csak az osztást és
a gömbölyítést alkalmazzák.
14. Dagasztás: a tésztakészítés egyik olyan részművelete, amelynek során az alap-, a segéd-,
a járulékos anyagokat és az élelmiszer-adalékanyagokat összekeverik és belőlük erőteljes
mechanikai megmunkálással tésztát készítenek.
15. Domború termék: a szélességéhez viszonyítva kellő magasságú, ívelt metszetű termék.
16. Elvált héjú termék: az a termék, amelynek héja a bélzettől a termékmetszet kerületének
1/4 részénél nagyobb mértékben elvált.
17. Élelmiszer-adalékanyag: az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
fogalom.
18. Élelmiszerenzim: az 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti fogalom.
19. Fajlagos térfogat: a termék vagy a jellemző termékrész térfogatának és tömegének
a hányadosa.
20. Felhasználható összetevők: azon nyersanyagok, amelyek felhasználása megengedett az
adott termék, termékcsoport előállításához.
21. Finom pékáruk: a tojással dúsított, az omlós és a leveles tésztából készült sütőipari
termékek, amelyek jellegzetessége, hogy receptúrájukban az étkezési zsiradék és a cukor
együttes mennyisége a felhasznált lisztre számítva legalább 10%.
22. Gömbölyítés: a tészta meghatározott tömegű darabján végrehajtott alakító művelet.
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23. Héj: a termék – a bélzettől megkülönböztethető – teljes külső rétege.
24. Járulékos anyagok: a termék táplálkozási értékét javító, jellemző érzékszervi
tulajdonságait lényegesen befolyásoló, a tésztakészítés vagy a feldolgozás során az
alapanyagok mellett felhasználásra kerülő következő anyagok:
24.1. dúsítóanyagok; így különösen cukor, tej és tejtermékek, zsiradékok, tojás és
tojáskészítmények, a tészta dúsítására szolgáló anyagok;
24.2. ízesítőanyagok; így különösen fűszerek, fűszerpótlók, aromák, komló, kakaó;
24.3. töltelékanyagok; így különösen gyümölcsök és gyümölcskészítmények, olajos
magvak.
25. Kelesztés: a technológiának az a szakasza, amelyben az alakított tésztadarabokat
megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú térben, a termék jellegétől függő ideig tartják,
hogy mikrobiológiai, enzimes és kolloid folyamatok eredményeként sütésre (hőkezelésre)
alkalmas, megfelelően lazított tésztaszerkezet alakuljon ki.
26. Kenyércímke: a nem csomagolt kenyerek előírt jelölését tartalmazó papírcímke.
27. Kovász: a közvetett tésztakészítési eljárás során alkalmazott, a feldolgozandó liszt egy
részéből, élesztőből, illetve starterkultúrából, vízből készített, majd érlelt előtészta, amelyet
az élesztő és a tejsavbaktériumok elszaporítása, szén-dioxid-gáz képzése, valamint jellemző
savak, íz és aromák kialakítása céljából használnak fel.
28. Kovászérlelés: a kovász készítésétől az érettség bekövetkezéséig terjedő szakasz,
amelynek során a kovász a kellő savtartalmát eléri, benne az élesztősejtek jól sarjadzanak,
a szén-dioxid-képződés élénk, ezután a kovász már túléretté válik, az erjedés (gáz- és
savtermelés) sebessége csökken, a kovász aromája romlik.
29. Kovászkészítmény: fermentációval készített, rendszerint a közvetlen kenyérkészítés
hátrányainak mérséklésére alkalmazott, szárított por alakú vagy folyékony segédanyag,
amelynek bélzetszínező hatása nincs.
30. Kovász nagyság: a kovászba adagolt liszt mennyisége, az összes liszt tömegszázalékában
kifejezve.
31. Kovászsűrűség: a kovászoláshoz felhasznált víz mennyisége a kovászhoz adagolt liszt
tömegszázalékában kifejezve.
32. Lapos vagy túl domború termék: az a termék, amelynél a szélesség és magasság viszonya
nem felel meg az előírásoknak.
33. Lazítás: a tészta térfogatát lazítóanyagokkal (biológiai és kémiai vagy fizikai műveletekkel)
növelő művelet.
34. Maláta, malátakészítmény: csírázott és kíméletesen megszárított gabona rendszerint
enzimaktivitással rendelkező kivonata vagy sűrítménye.
35. Morzsálódás: egyes termékek bélzetének azon tulajdonsága, amelynek következtében
vágás vagy szeletelés hatására apró bélzetrészek válnak le.
36. Nyersanyag: a sütőipari termékek készítéséhez felhasználható anyagok összessége,
amelyek technológiai szerepük alapján lehetnek alap-, segéd- és járulékos anyagok.
37. Nyúlósodás: a Bacillus subtilis mikroorganizmus kártétele következtében előálló olyan
kenyérbetegség, amelynek során a kenyér bélszerkezete ragadós, kenőcsös állományúvá
válik, széttöréskor szálhúzás figyelhető meg, és a termék gyümölcs észterre emlékeztető
szagú lesz.
38. Omlós törésű termék: olyan homogén szerkezetű termék, amely könnyen
szétmorzsolható és enyhe nyomás hatására apró rögökre hull.
39. Öregedés: a sütőipari termékek tárolása során végbemenő (meg nem gátolható, csak
késleltethető) folyamat, amelynek során a héj elveszti fényét, megpuhul, szívósabb lesz,
a bélzet keményebbé, morzsalékossá, szikkadttá válik, az ízben és aromaanyagokban
torzulás következik be és összességében csökken a termék élvezeti értéke.
40. Péksütemény: ipari (kisipari) körülmények között, különböző összetétellel, vizes, tejes,
dúsított tésztából előállított termékek gyűjtőneve, amelyek összetételében az étkezési
zsiradék és a cukor együttes mennyisége a felhasznált lisztre számított 10%-ot nem éri el.
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41. Pórusfal: a termék bélzetének jellemzője, amely összefüggésben van a fajlagos térfogattal
és a térfogategységben található üregek számával. Mértékét számszerűen nem szokás
kifejezni.
42. Ragacsos bélzetű termék: az a termék, amelynek bélzete enyhe nyomásra összetapad,
a nagy amiláz aktivitású liszt felhasználása vagy a helytelen sütés következtében.
43. Repedt felületű termék: az a termék, amelynek oldalán, alján vagy tetején a termék
hosszának 2/3 részénél kisebb szakaszokon a héj felszakadt és a bélzet kilátszik.
44. Rugalmas bélzetű termék: az a termék, amelynek bélzete enyhe ujjnyomásra
bekövetkező alakváltozás után visszanyeri eredeti állapotát.
45. Rugalmatlan bélzetű termék: az a termék, amelynek bélzete enyhe ujjnyomásra
bekövetkező alakváltozás után nem nyeri vissza eredeti állapotát, hanem maradandó
alakváltozást szenved.
46. Segédanyag: a termék kisebb hányadát képező anyag, amely azonban a termék
minőségét döntően befolyásolja (így különösen só, élesztő, kovászkészítmény).
47. Selymes tapintású bélzet: olyan bélzet, amely apró lyukacsos, laza szerkezete és vékony
pórusfala következtében tapintáskor selymes érzetet kelt.
48. Starterkultúra: egy speciális, specifikus tulajdonságok alapján válogatott, szaporodóképes
mikroorganizmusokat tartalmazó mikrobiológiai kultúra, amelyet az élelmiszer előállítás
során a különböző fermentatív folyamatoknál használnak. Színtenyészetben vagy
kontrollált/ellenőrzött vegyes/kevert kultúrában is előfordulhatnak.
49. Sodrás: egyes sütőipari termékek jellegzetes alakítási művelete.
50. Sütés: a tészta erőteljes hőkezelése, amelynek hatására a fellazult, megkelt tészta térfogata
tovább növekszik, majd kialakul a termékre jellemző héj és bélszerkezet.
51. Sütőélesztő (élesztő): a Saccharomyces cerevisiae technikailag tiszta tenyészetéből
szaporítás útján nyert sejtek összessége, friss vagy szárított formában.
52. Szabadon vetett termék: sütőforma nélkül készített termék.
53. Szalonnás (vízcsíkos) termékbélzet: az a bélzet, amelyen a héj mentén 3 mm-nél
vastagabb, tömött, rugalmatlan, nedves tapintású réteg észlelhető.
54. Szárított élesztő: sütőélesztőből készített, kis nedvességtartalmú, aktív élesztősejteket
tartalmazó készítmény.
55. Szemcsenagyság: valamely őrlemény azon méretbeli tulajdonsága, amelyet többnyire két
vagy több, különböző lyukméretű szita alkalmazásával állapítanak meg.
56. Színező maláta: olyan maláta vagy malátakészítmény, amelynek bélzetszínező hatása van.
57. Tartós kenyér: az olyan kenyérféle, amelynek minőségmegőrzési ideje legalább 6 nap,
mikrobiológiai romlást gátló élelmiszer-adalékanyaggal, illetve eljárással, valamint a termék
öregedését késleltető anyagokkal készül, és csomagolva hoznak forgalomba.
58. Tejpor: a Magyar Élelmiszerkönyv MÉ 1–3–2001/114. számú előírása szerinti termék.
59. Tészta: alapanyagokból, esetenként segéd-, járulékos és élelmiszer-adalékanyagokból
mechanikai műveletekkel (így különösen dagasztás, gyúrás, keverés) készített egynemű
anyag, amely állománytulajdonságaitól függően különféle eljárásokkal alakítható (így
különösen formázás, nyújtás).
60. Tésztaérlelés: a technológiának az a szakasza, amikor a bedagasztott, nagy tömegű tésztát
pihentetik annak érdekében, hogy kolloid, enzimes és mikrobiológiai folyamatok hatására
olyan tésztaszerkezet alakuljon ki, amely alkalmas a továbbfeldolgozásra.
61. Tésztakészítés: a sütőipari technológia részművelete, amely a következő szakaszokból áll:
anyag-előkészítés, közvetett tésztavezetés esetén kovászkészítés és érlelés, dagasztás,
tésztaérlelés; közvetlen tésztavezetés esetén pedig dagasztás és tésztaérlelés.
62. Tésztaosztás: a tésztafeldolgozás azon részművelete, amikor a nagy tömegű, érett tésztát
a termék előállításához szükséges tömegűre osztják és mérik.
63. Tojáskészítmény: pasztőrözött, homogenizált, illetve tartósított vegyes tojáslé vagy ennek
porításával nyert olyan termék, amely természetes arányban tartalmazza a tojássárgáját és
a tojásfehérjét.
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64. Töltelék: a termékek élvezeti értékének növelésére alkalmas, többé-kevésbé képlékeny
anyag, amelyet a termék belsejében vagy a tésztarétegek között töltelékként, esetleg
díszítőanyagként használnak fel.
65. Vekni: hosszúkás, két végén elkeskenyedő termék.
66. Végigrepedt termék: az a termék, amelynek oldalán, alján vagy tetején a termék
hosszának 2/3 részénél nagyobb szakaszon a héj (a felület sütés előtti felmetszése nélkül)
felszakadt és a bélzet kilátszik.
67. Vitális glutin: duzzadóképességgel rendelkező, por alakú búzasikér.
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B rész
TERMÉKCSOPORTOK

1. Kenyerek
(Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 07.1.)
1.1. A kenyér meghatározása
Kenyérnek minősül a döntő részben gabonaőrlemény(ek)ből kovászos technológiával vagy kovászt
helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, lazítással, sütéssel
majd csomagolással vagy csomagolás nélkül előállított élelmiszer. A csomagolatlan termék tömege
250 g-mal osztható, de legalább 250 gramm. Formája lehet szabadon vetett, illetve formában sült.
1.2. Szokásosan felhasználásra kerülő összetevők:
1.2.1.
Álgabonák
1.2.2.
Burgonya és burgonyakészítmények
1.2.3.
Búzaőrlemények és egyéb búzatermékek
1.2.4.
Cukor
1.2.5.
Élelmiszer-adalékanyagok
1.2.6.
Élelmiszerenzimek
1.2.7.
Ételecet
1.2.8.
Étkezési só, fűszerek
1.2.9.
Étkezési zsiradékok
1.2.10. Gabonaeredetű feltárt vagy pelyhesített, illetve extrudált termékek
1.2.11. Glükózszirup
1.2.12. Ivóvíz
1.2.13. Komló vagy komlókivonat
1.2.14. Kovász vagy azt helyettesítő kovászkészítmény
1.2.15. Kukoricakeményítő
1.2.16. Kukoricaőrlemények
1.2.17. Maláta és malátakészítmények
1.2.18. Olajos magvak
1.2.19. Rozsőrlemények
1.2.20. Starterkultúra
1.2.21. Sütőélesztő
1.2.22. Szójaőrlemény és egyéb szójatermékek
1.2.23. Tej és tejtermékek
1.2.24. Vitális glutin
1.3. Minőségi követelmények
1.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
1.3.1.1. A szárazanyagra vonatkoztatott
sótartalom NaCl-ban kifejezve:1
1.3.1.2. Alaki hányados (Ah)
(szabadon vetett kenyerek esetén)

legalább 1,3% (m/m)

legfeljebb 2,5% (m/m)

legfeljebb 2,2

1
Tápértékjelölés feltüntetése esetén a termék sótartalmát 100 g késztermékre számítva, a Na tartalom alapján kell
kiszámítani (Na x 2,5) és feltüntetni.
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1.3.1.3. Savfok
a legfeljebb 24 órás minőségmegőrzési idejű, legalább 50%
BL 55 típusú búzalisztet tartalmazó kenyerek esetén:

legalább 3,0

legalább 2,5

1.3.2. Tömegtűrés
Egyedi fogyasztói csomagolás nélküli kenyér esetén, egyedi mérlegelés alapján:
az 1000 g és az annál kisebb névleges tömegű kenyér esetén
-4%,
az ennél nagyobb névleges tömegű kenyér esetén
-3%
egyedi tömegtűrés van megengedve azzal, hogy 30 db azonos jelölésű kenyér átlagtömegének
megengedett legnagyobb eltérése a névleges tömegtől:
a 750, az 500 és a 250 g-os névleges tömegű kenyerek esetében
-2 %,
az 1000 g-os és az afeletti névleges tömegű kenyerek esetében
-1 %.
1.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen torz,
benyomódott.
1.3.3.2. Héj: a kenyértípusra jellemző világos vagy sötétebb barna, fényes vagy matt, sima vagy
cserepes, szórt és/vagy vágott; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett,
átnedvesedett, sérült.
1.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, a felhasznált lisztre jellemző
színű, egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes; ne legyen nyers, szalonnás,
ragacsos, nyúlósodás jeleit ne mutassa, frissen ne legyen morzsálódó, széteső; ne
tartalmazzon idegen anyagot.
1.3.3.4. Íz és szag: aromás, a kenyértípusra jellemző, harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy szagú.
1.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.5. Megnevezés
1.5.1. Az összetételre névvel utaló kenyerek megnevezései a C rész 1. „AZ ÖSSZETÉTELRE NÉVVEL
UTALÓ KENYEREK” című pontban szerepelnek.
1.5.2. Az összetételre névvel utaló kenyerek csoportjába nem besorolható összetétellel gyártott kenyerek
esetében a termék nevének tartalmaznia kell a „kenyér” kifejezést, és ezen termékeknél a C rész
1. „AZ ÖSSZETÉTELRE NÉVVEL UTALÓ KENYEREK” pontban felsorolt termékmegnevezések nem
használhatók, illetve az ott felsorolt termékmegnevezésben szereplő kiemelt összetevőre utalni
sem lehet. Például: kenyér 3 % szezámmaggal, illetve kenyér teljes kiőrlésű búzaliszttel
megnevezés nem használható.
1.5.3. Az extrudált kenyér esetében a kenyér szó használható a megnevezésben.
1.5.4. Ha az 1.5.1. és az 1.5.2. pontba tartozó termék előállításához színező malátát használtak,
a megnevezéshez kapcsolódóan erre a „színező maláta” kifejezés használatával utalni kell.
1.5.5. Egyéb jelölési előírás
Az egyedi fogyasztói csomagolás nélküli kenyér jelölésére jól olvasható módon elhelyezett
kenyércímkét kell használni.
1.5.6. Több termékcsoportba is besorolható kenyér esetében minden termékcsoport feltüntethető
a megnevezésben. Ez esetben minden, a megnevezéssel összefüggésbe hozható termékcsoport
előírásainak meg kell felelnie a terméknek.
Példa a megnevezésre: lenmagos rozskenyér (C rész 1.5 és 1.8. pontjának előírásai).
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2. Vizes tésztából készült péksütemények
(Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 07.1.)
2.1. A termékcsoport meghatározása
A vizes tésztából készült péksütemény gabonaőrleményből (általában búzafinomliszt, BL 55 típusú
lisztből), élesztő, só, víz és szükség szerint élelmiszer-adalékanyag és egyéb összetevők
felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, lazítással, majd sütéssel előállított, legfeljebb 500 g
tömegű termék.
2.2. Szokásosan felhasználásra kerülő összetevők:
2.2.1.
Álgabonák
2.2.2.
Burgonya és burgonyakészítmények
2.2.3.
Búzaőrlemények és egyéb búzatermékek
2.2.4.
Cukor
2.2.5.
Egyéb étkezési gabonaőrlemények és -készítmények
2.2.6.
Élelmiszer-adalékanyagok
2.2.7.
Élelmiszerenzimek
2.2.8.
Ételecet, étkezési ecetsav
2.2.9.
Étkezési só, fűszerek
2.2.10. Étkezési zsiradékok
2.2.11. Glükózszirup
2.2.12. Ivóvíz
2.2.13. Komló vagy komlókivonat
2.2.14. Kukoricakeményítő
2.2.15. Maláta és malátakészítmények
2.2.16. Olajos magvak
2.2.17. Starterkultúra
2.2.18. Sütőélesztő
2.2.19. Szójaőrlemény és egyéb szójatermékek
2.2.20. Vitális glutin
2.3. Minőségi követelmények
2.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
A bélzet szárazanyagára vonatkoztatott
sótartalom NaCl-ban kifejezve

legfeljebb 2,1% (m/m)

2.3.2. Tömegtűrés (csomagolatlan termék esetén)
2.3.2.1. 250 g-nál kisebb névleges tömegű termékek esetén
(30 db termék lemérésével)
a névleges tömeg -5%-a,
2.3.2.2. 250 g-os, továbbá a 250 g és az 500 g közötti névleges tömegű
termékek esetén (10 db termék lemérésével)
a névleges tömeg -3%-a.
2.3.3. Érzékszervi jellemzők
2.3.3.1. Alak: a termékre jellemző, domború; ne legyen torz.
2.3.3.2. Héj:a terméktípusra jellemző színű, sima vagy cserepes, esetleg vágott; ne legyen
végigrepedt, kormos vagy szennyezett, égett, ázott, átnedvesedett vagy feltűnően
sérült.
2.3.3.3. Bélzet: a termékbél átsült, a héjtól nem elváló, a gyártáshoz felhasznált liszt jellegének
megfelelő, egyenletes színű, rugalmas, laza szerkezetű, vékony pórusfalú, selymes
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tapintású; ne legyen morzsálódó, ragacsos, széteső, ne tartalmazzon idegen anyagokat,
csomókat és ne legyen mikroorganizmusok által károsított.
2.3.3.4. Íz és szag: a termékre jellemző aromájú; ne legyen idegen ízű és szagú.
2.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
2.5. Megnevezés
A termék megnevezéséhez használhatók a hagyományosan ismert terméknevek, valamint
a termék jellegét meghatározó nevek is.
3. Tejes tésztából készült péksütemények
(Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 07.2.)
3.1. A termékcsoport meghatározása
A tejes tésztából készült péksütemény gabonaőrleményekből (általában búzafinomliszt, BL 55
típusú lisztből), élesztő, só, lisztre számított legalább 3% sovány tejpor vagy annak megfelelő
egyéb típusú tejpor, illetve tej, étkezési zsiradék, cukor, víz és szükség szerint élelmiszeradalékanyag és egyéb összetevők felhasználásával tésztakészítéssel, alakítással, lazítással, majd
sütéssel előállított termék.
3.2. Szokásosan felhasználásra kerülő összetevők:
3.2.1.
Álgabonák
3.2.2.
Burgonya és burgonyakészítmények
3.2.3.
Búzaőrlemények és egyéb búzatermékek
3.2.4.
Cukor
3.2.5.
Egyéb étkezési gabonaőrlemények és készítmények
3.2.6.
Élelmiszer-adalékanyagok
3.2.7.
Élelmiszerenzimek
3.2.8.
Étkezési só, fűszerek
3.2.9.
Étkezési zsiradékok
3.2.10. Glükózszirup
3.2.11. Ivóvíz
3.2.12. Komló vagy komlókivonat
3.2.13. Kovász vagy azt helyettesítő kovászkészítmény
3.2.14. Kukoricakeményítő
3.2.15. Maláta és malátakészítmények
3.2.16. Olajos magvak
3.2.17. Starterkultúra
3.2.18. Sütőélesztő
3.2.19. Szójaőrlemény és egyéb szójatermékek
3.2.20. Tej és tejtermékek
3.2.21. Tojás és tojáskészítmények
3.2.22. Vitális glutin
3.3. Minőségi követelmények
3.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
A bélzet szárazanyagára vonatkoztatott
3.3.1.1. sótartalom NaCl-ban kifejezve
3.3.1.2. zsírtartalom
3.3.1.3. cukortartalom

legfeljebb
legalább
legalább

1,8% (m/m),
2,2% (m/m),
1,5% (m/m)
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3.3.2. Tömegtűrés (csomagolatlan termék esetén)
3.3.2.1. 250 g-nál kisebb névleges tömegű termékek esetén
(30 db termék lemérésével)
a névleges tömeg -5%-a,
3.3.2.2. 250 g-os és annál nagyobb névleges tömegű termékek esetén
(10 db termék lemérésével)
a névleges tömeg -3%-a.
3.3.3. Érzékszervi jellemzők
3.3.3.1. Alak: a terméktípusra jellemző; ne legyen torz.
3.3.3.2. Héj: a terméktípusra jellemző színű, sima vagy cserepes; ne legyen végigrepedt,
kormos, szennyezett, égett, ázott vagy feltűnően sérült.
3.3.3.3. Bélzet: a termékbél átsült, a héjtól nem elváló, a gyártáshoz felhasznált liszt jellegének
megfelelő egyenletes színű, rugalmas, laza szerkezetű, vékony pórusfalú, selymes
tapintású; ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagokat,
csomókat és ne legyen mikroorganizmusok által károsított.
3.3.3.4. Íz és szag: a termékre jellemző aromájú, enyhén érződjön rajta a tej és a cukor
jelenléte; ne legyen idegen ízű és szagú.
3.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
3.5. Megnevezés:
3.5.1.
(kerek) mákos kalács
3.5.2.
császárzsemle
3.5.3.
fejes mákos kalács
3.5.4.
fonott kalács
3.5.5.
nagykifli
3.5.6.
óriás kifli
3.5.7.
sós kalács
3.5.8.
sóskifli
3.5.9.
szegedi vágott
3.5.10. A fel nem sorolt termékek megnevezéséhez használhatók a hagyományosan ismert
terméknevek, valamint a termék jellegét meghatározó nevek is.

4. Dúsított tésztából készült péksütemények
(Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 07.2.)
4.1. A termékcsoport meghatározása
A dúsított tésztából készült péksüteményeket gabonaőrleményekből (általában búzafinomliszt,
BL 55 típusú lisztből), élesztő, só, lisztre számított legalább 3% sovány tejpor vagy annak megfelelő,
egyéb típusú tejpor, illetve tej, étkezési zsiradék, cukor, víz és szükség szerint élelmiszeradalékanyag és egyéb összetevők felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, lazítással, majd
sütéssel állítják elő.
4.2. Szokásosan felhasználásra kerülő összetevők:
4.2.1.
Álgabonák
4.2.2.
Aromák
4.2.3.
Burgonya és burgonyakészítmények
4.2.4.
Búzaőrlemények és egyéb búzatermékek
4.2.5.
Cukor
4.2.6.
Egyéb étkezési gabonaőrlemények és készítmények
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4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.
4.2.17.
4.2.18.
4.2.19.
4.2.20.
4.2.21.

Élelmiszer-adalékanyagok
Élelmiszerenzimek
Étkezési só, fűszerek
Étkezési zsiradékok
Glükózszirup
Ivóvíz
Komló vagy komlókivonat
Kukoricakeményítő
Maláta és malátakészítmény
Starterkultúra
Sütőélesztő
Szójaőrlemény és egyéb szójatermékek
Tej és tejtermékek
Tojás és tojáskészítmények
Vitális glutin

4.3. Minőségi követelmények
4.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
A bélzet szárazanyagára vonatkoztatott
4.3.1.1. sótartalom NaCl-ban kifejezve
legfeljebb
1,3% (m/m),
4.3.1.2. sótartalom NaCl-ban kifejezve
sós tésztából készült termék esetén
legfeljebb
3,5% (m/m),
4.3.1.3. zsírtartalom
legalább
4,4% (m/m),
4.3.1.4. cukortartalom
legalább
3,0% (m/m),
4.3.1.5. cukortartalom sós tésztából készült termék esetén
legalább
1,5% (m/m).
4.3.2. Tömegtűrés (csomagolatlan termék esetén)
4.3.2.1. 250 g-nál kisebb névleges tömegű termékek esetén
(30 db termék lemérésével)
a névleges tömeg -5%-a,
4.3.2.2. 250 g-os és annál nagyobb névleges tömegű termékek esetén
(10 db termék lemérésével)
a névleges tömeg -3%-a.
4.3.3. Érzékszervi jellemzők
4.3.3.1. Alak: a terméktípusra jellemző; ne legyen torz.
4.3.3.2. Héj: a terméktípusra jellemző színű; ne legyen végigrepedt, kormos vagy
szennyezett, égett, ázott vagy feltűnően sérült.
4.3.3.3. Bélzet: a termékbél átsült, a héjtól nem elváló, a gyártáshoz felhasznált liszt
jellegének megfelelő, egyenletes színű, rugalmas, laza szerkezetű, vékony pórusfalú,
selymes tapintású; ne legyen morzsálódó, ragacsos, széteső; ne tartalmazzon idegen
anyagokat, csomókat és ne legyen mikroorganizmusok által károsított.
4.3.3.4. Íz és szag: a termékre jellemző aromájú; ne legyen idegen ízű és szagú.
4.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
4.5. Megnevezés:
4.5.1.
paprikáskifli
4.5.2.
uzsonnarúd
4.5.3.
mindszenti kalács
4.5.4.
A fel nem sorolt termékek megnevezéséhez használhatók a hagyományosan ismert
terméknevek, valamint a termék jellegét meghatározó nevek is.
4.5.5.
A termék megnevezésében a „vaj” vagy a vajra utaló kifejezés önmagában csak akkor
szerepelhet, ha a termék zsiradékként az esetleg felhasznált emulgeátor
zsiradékkomponensén kívül csak tiszta vajból származó vajzsírt tartalmaz. Vajra utaló
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4.5.6.

íz-, ízfokozó, aroma- és élelmiszer-adalékanyagok ebben az esetben nem
használhatók fel.
Amennyiben a vaj mellett felhasználásra kerül egyéb étkezési zsiradék is, a „vaj” vagy
a vajra utaló kifejezés a felhasznált egyéb étkezési zsiradék megnevezésével együtt
tüntethető fel a termék megnevezésében, az összetevők csökkenő sorrendje
figyelembevételével, például 60% margarin és 40% vaj felhasználása esetén: „termék
megnevezése” margarinnal és vajjal.

5. Tojással dúsított tésztából készült finom pékáruk
(Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 07.2.)
5.1. A termékcsoport meghatározása
A tojással dúsított tésztából készült finom pékárukat gabonaőrleményekből (általában
búzafinomliszt, BL 55 típusú lisztből), élesztő, só, tejpor vagy tej, étkezési zsiradék, cukor, víz és liszt
kg-onként legalább 1 db tojás vagy annak megfelelő tojáskészítmény, szükség szerint élelmiszeradalékanyag és egyéb összetevők felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, lazítással, majd
sütéssel állítják elő.
5.2. Szokásosan felhasználásra kerülő összetevők:
5.2.1.
Álgabonák
5.2.2.
Aroma
5.2.3.
Burgonya és burgonyakészítmények
5.2.4.
Búzaőrlemények és egyéb búzatermékek
5.2.5.
Cukor
5.2.6.
Egyéb étkezési gabonaőrlemények és készítmények
5.2.7.
Élelmiszer-adalékanyagok
5.2.8.
Élelmiszerenzimek
5.2.9.
Étkezési só, fűszerek
5.2.10. Étkezési zsiradékok
5.2.11. Glükózszirup
5.2.12. Gyümölcsök, gyümölcskészítmények
5.2.13. Ivóvíz
5.2.14. Kakaó- és csokoládétermékek
5.2.15. Komló vagy komlókivonat
5.2.16. Kukoricakeményítő
5.2.17. Maláta, malátakészítmény
5.2.18. Morzsa
5.2.19. Olajos magvak
5.2.20. Starterkultúra
5.2.21. Sütőélesztő
5.2.22. Szójaőrlemény és egyéb szójatermékek
5.2.23. Tej és tejtermékek
5.2.24. Tojás és tojáskészítmények
5.2.25. Vitális glutin
5.2.26. Zöldségfélék, zöldségkészítmények
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5.3. Minőségi követelmények
5.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
A késztermék bélzetének szárazanyagára vonatkoztatott
5.3.1.1. sótartalma NaCl-ban kifejezve
5.3.1.2. zsírtartalma
5.3.1.3. cukortartalma

legfeljebb 1,5% (m/m),
legalább
8,1% (m/m),
legalább
8,0% (m/m).

5.3.2. Tömegtűrés (csomagolatlan termék esetén)
5.3.2.1. 250 g-nál kisebb névleges tömegű termékek esetén
(30 db termék lemérésével)
a névleges tömeg -5%-a,
5.3.2.2. 250 g-os és annál nagyobb névleges tömegű termékek esetén
(10 db termék lemérésével)
a névleges tömeg -3%-a.
5.3.3. Érzékszervi jellemzők
5.3.3.1.
Alak: a terméktípusra jellemző; ne legyen torz.
5.3.3.2. Héj: a terméktípusra jellemző színű, a tojással kezelt felületek fényes aranysárga
vagy barnássárga színűek; ne legyen kormos, szennyezett, égett, ázott vagy
feltűnően sérült.
5.3.3.3.
Bélzet: enyhén sárgás színű, csomómentes, egyenletesen lazított, összefüggő,
rugalmas, laza szerkezetű, vékony pórusfalú, selymes fényű és tapintású, a bél és
a héj (a töltelékes áruk kivételével) szerkezetileg összefüggő; ne legyen morzsálódó,
ragacsos, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagokat, csomókat és ne legyen
mikroorganizmusok által károsított.
5.3.3.4.
Íz és szag: enyhén érződjön a cukor, a tojás, a tej és a zsiradékok jelenléte,
harmonikus, a termékre jellemző aromájú, ne legyen idegen ízű és szagú. A töltelékes
áruk esetén a töltelék íze domináljon.
5.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
5.5. Megnevezés:
5.5.1. briós
5.5.2. puffancs
5.5.3. „ízesítés megnevezése” bukta
5.5.4. „ízesítés megnevezése” batyu
5.5.5. finom fonott kalács (kávéházi kalács)
5.5.6. foszlós kalács
5.5.7. „ízesítés megnevezése” kelt tekercs
5.5.8. A fel nem sorolt termékek megnevezéséhez használhatók a hagyományosan ismert
terméknevek, valamint a termék jellegét meghatározó nevek is.
5.5.9. A termék megnevezésében a „túró” és „sajt” kifejezés önmagában akkor használható, ha
a termék gyártásához kizárólag az MÉ-1-3/51-1 számú előírásnak megfelelő tehéntúrót,
sajtot használtak fel.
5.5.10. Amennyiben a „túró” és a „sajt” helyettesítésére az MÉ-1-3/51-1 számú előírásnak nem
megfelelő összetevő kerül felhasználásra, a termék megnevezésében a „túró” és a „sajt”
kifejezés a felhasznált egyéb összetevő megnevezésével együtt tüntethető fel, az
összetevők csökkenő sorrendje figyelembevételével, például 60% növényi zsír és 40% sajt
felhasználása esetén: növényi zsíros és sajtos „termék megnevezése”.
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6. Omlós tésztából készült finom pékáruk
(Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 07.2.)
6.1. A termékcsoport meghatározása
Az omlós tésztából készült finom pékárukat gabonaőrleményekből (általában búzafinomliszt, BL 55
típusú lisztből), élesztő, só, étkezési zsiradék, víz, szükség szerint dúsító- és élelmiszer-adalékanyag
és egyéb összetevők felhasználásával, jellegzetes technológiával állítják elő. A termékek kissé
tömött bélzetű, rugalmatlan, omlós törésű finom pékáruk.
6.2. Szokásosan felhasználásra kerülő összetevők
6.2.1.
Álgabonák
6.2.2.
Aromák
6.2.3.
Burgonya és burgonyakészítmények
6.2.4.
Búzaőrlemények és egyéb búzatermékek
6.2.5.
Cukor
6.2.6.
Egyéb étkezési gabonaőrlemények és készítmények
6.2.7.
Élelmiszer-adalékanyagok
6.2.8.
Élelmiszerenzimek
6.2.9.
Étkezési só, fűszerek
6.2.10. Étkezési tepertő
6.2.11. Étkezési zsiradékok
6.2.12. Gyümölcsök és gyümölcskészítmények
6.2.13. Ivóvíz
6.2.14. Kakaó- és csokoládétermékek
6.2.15. Maláta, malátakészítmény
6.2.16. Morzsa
6.2.17. Olajos magvak
6.2.18. Starterkultúra
6.2.19. Sütőélesztő
6.2.20. Szójaőrlemény és egyéb szójatermékek
6.2.21. Tej és tejtermékek
6.2.22. Tojás és tojáskészítmények
6.2.23. Zöldségfélék, zöldségkészítmények
6.3. Minőségi követelmények
6.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
6.3.1.1. Zsírtartalom:
a késztermék bélzetének zsírtartalma,
szárazanyagra számítva
6.3.1.2. Cukortartalom:
édes tésztából készült termékek bélzetének cukortartalma,
szárazanyagra számítva
6.3.1.3. Sótartalom:
sós tésztából készült termékek bélzetének sótartalma,
szárazanyagra számítva, NaCl-ban kifejezve
6.3.1.4. Töltelék:
a töltelék összetételben, arányban és minőségben
gyártmánylapján rögzítettnek.

legalább 20,0% (m/m).
legalább 4,5% (m/m).
legfeljebb 4,0% (m/m).
feleljen

meg

a

termék
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6.3.2. Tömegtűrés (csomagolatlan termék esetén)
6.3.2.1. 250 g-nál kisebb névleges tömegű termékek esetén
6.3.2.2. 250 g-os és annál nagyobb névleges tömegű termékek esetén
egyedi tömegtűrés van megengedve.

-5%,
- 3%

6.3.3. Érzékszervi jellemzők
6.3.3.1. Alak: a termékre jellemző; ne legyen torz.
6.3.3.2. Felület: a termékre jellemző.
6.3.3.3. Bélzet: kissé tömött, rugalmatlan, omlós szerkezetű, ne legyen szalonnás.
6.3.3.4. Íz és szag: a termékre jellemző aromájú; ne legyen idegen ízű vagy szagú.
6.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
6.5. Megnevezés:
6.5.1. omlós pogácsa
6.5.2. „ízesítés megnevezése” omlós pogácsa
6.5.3. „ízesítés megnevezése” omlós tekercs
6.5.4. „ízesítés megnevezése” omlós pite
6.5.5. A felsorolásban nem szereplő egyéb termékek megnevezéséhez használhatók
a hagyományosan ismert terméknevek, valamint a termék jellegét meghatározó nevek is,
„omlós” jelzővel.
6.5.6.
A termék megnevezésében a „vaj” vagy a vajra utaló kifejezés önmagában csak
akkor szerepelhet, ha a termék zsiradékként az esetleg felhasznált emulgeátor
zsiradékkomponensén kívül csak tiszta vajból származó vajzsírt tartalmaz. Vajra utaló íz-,
ízfokozó, aroma- és élelmiszer-adalékanyagok ebben az esetben nem használhatók fel.
6.5.7.
Amennyiben a vaj mellett felhasználásra kerül egyéb étkezési zsiradék is, a „vaj”
vagy a vajra utaló kifejezés a felhasznált egyéb étkezési zsiradék megnevezésével együtt
tüntethető fel a termék megnevezésében, az összetevők csökkenő sorrendje
figyelembevételével, például 60% margarin és 40% vaj felhasználása esetén: „termék
megnevezése” margarinnal és vajjal.
6.5.8.
A termék megnevezésében a „túró” és „sajt” kifejezés önmagában akkor
használható, ha a termék gyártásához kizárólag az MÉ-1-3/51-1 számú előírásnak
megfelelő tehéntúrót, sajtot használtak fel.
6.5.9.
Amennyiben a „túró” és a „sajt” helyettesítésére az MÉ-1-3/51-1 számú előírásnak
nem megfelelő összetevő kerül felhasználásra, a termék megnevezésében a „túró” és
a „sajt” kifejezés a felhasznált egyéb összetevő megnevezésével együtt tüntethető fel, az
összetevők csökkenő sorrendje figyelembevételével, például 60% növényi zsír és 40% sajt
felhasználása esetén: növényi zsíros és sajtos „termék megnevezése”.

7. Leveles tésztából készült finom pékáruk
(Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 07.2.)
7.1. A termékcsoport meghatározása
A leveles tésztából készült finom pékáruk gabonaőrlemények (általában BL 55 típusú lisztből), só,
étkezési zsiradék, víz, szükség szerint dúsító- és élelmiszer-adalékanyag felhasználásával előállított,
laza, leveles szerkezetű termékek.
7.2. Szokásosan felhasználásra kerülő összetevők:
7.2.1.
Álgabonák
7.2.2.
Aromák
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7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
7.2.8.
7.2.9.
7.2.10.
7.2.11.
7.2.12.
7.2.13.
7.2.14.
7.2.15.
7.2.16.
7.2.17.
7.2.18.
7.2.19.
7.2.20.
7.2.21.
7.2.22.
7.2.23.

Búzaőrlemények és egyéb búzatermékek
Cukor
Élelmiszer-adalékanyagok
Élelmiszerenzimek
Ételecet
Étkezési só, fűszerek
Étkezési tepertő
Étkezési zsiradékok
Gyümölcsök, gyümölcskészítmények
Húskészítmények
Ivóvíz
Kakaó és csokoládé termékek
Maláta, maláta készítmények
Morzsa
Olajos magvak
Starterkultúra
Sütőélesztő
Szójaőrlemény és egyéb szójatermékek
Tej és tejtermékek
Tojás és tojáskészítmények
Zöldségfélék, zöldségkészítmények

7.3. Minőségi követelmények
7.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
7.3.1.1.
A késztermék bélzetének zsírtartalma,
legalább 20,0 % (m/m)
szárazanyagra számítva
7.3.1.2.
Édes tésztából készült termékek töltelék
legalább 4,5% (m/m)
nélküli részének cukortartalma,
szárazanyagra számítva
7.3.1.3.
Sós tésztából készült termékek bélzetének
szárazanyagra számított sótartalma, NaCl-ban
legfeljebb 4,0% (m/m)
kifejezve
7.3.1.4.
Töltelék: A töltelék összetételben, arányban és minőségben feleljen meg a termék
gyártmánylapján rögzítettnek.
7.3.2. Tömegtűrés (csomagolatlan termék esetén)
7.3.2.1. 250 g-nál kisebb névleges tömegű termékek esetén
7.3.2.2. 250 g-os és annál nagyobb névleges tömegű termékek esetén
egyedi tömegtűrés van megengedve.

-5%,
-3%

7.3.3. Érzékszervi jellemzők
7.3.3.1. Alak: a termékre jellemző; ne legyen torz.
7.3.3.2. Felület: aranysárgából vörösesbarnába hajló színű; a termékre jellemző felületű.
7.3.3.3. Bélzet: laza, leveles szerkezetű, harapáskor vékony lemezekre szétváló;
7.3.3.4. Íz és szag: a termékre jellemző aromájú; a használt dúsító anyag jól érezhető;
ne legyen idegen ízű vagy szagú
7.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
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7.5. Megnevezés:
7.5.1. rongyos kifli
7.5.2. leveles rúd
7.5.3. leveles pogácsa
7.5.4. „ízesítés megnevezése” leveles pogácsa
7.5.5. „ízesítés megnevezése” táska
7.5.6. „ízesítés megnevezése” búrkifli
7.5.7. „ízesítés megnevezése” csiga
7.5.8. „ízesítés megnevezése” leveles rétes
7.5.9. A felsorolásban nem szereplő egyéb termékek megnevezéséhez használhatók
a hagyományosan ismert terméknevek, valamint a termék jellegét meghatározó nevek
is, „leveles” jelzővel.
7.5.10. A termék megnevezésében a „vaj” vagy a vajra utaló kifejezés önmagában csak akkor
szerepelhet, ha a termék zsiradékként az esetleg felhasznált emulgeátor
zsiradékkomponensén kívül csak tiszta vajból származó vajzsírt tartalmaz. Vajra utaló íz-,
ízfokozó, aroma- és élelmiszer-adalékanyagok ebben az esetben nem használhatók fel.
7.5.11. Amennyiben a vaj mellett felhasználásra kerül egyéb étkezési zsiradék is, a „vaj” vagy
a vajra utaló kifejezés a felhasznált egyéb étkezési zsiradék megnevezésével együtt
tüntethető fel a termék megnevezésében, az összetevők csökkenő sorrendje
figyelembevételével, például 60% margarin és 40% vaj felhasználása esetén: „termék
megnevezése” margarinnal és vajjal.
7.5.12. A termék megnevezésében a „túró” és „sajt” kifejezés önmagában akkor használható, ha
a termék gyártásához kizárólag az MÉ-1-3/51-1 számú előírásnak megfelelő tehéntúrót,
sajtot használtak fel.
7.5.13. Amennyiben a „túró” és a „sajt” helyettesítésére az MÉ-1-3/51-1 számú előírásnak nem
megfelelő összetevő kerül felhasználásra, a termék megnevezésében a „túró” és a „sajt”
kifejezés a felhasznált egyéb összetevő megnevezésével együtt tüntethető fel, az
összetevők csökkenő sorrendje figyelembevételével, például 60% növényi zsír és 40%
sajt felhasználása esetén: növényi zsíros és sajtos „termék megnevezése”.
8. ZSEMLEMORZSA
(Élelmiszer-kategória az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 07.1.)
8.1 A termék meghatározása
A zsemlemorzsa a vizes zsemlének vagy a BL 55 típusú liszt, víz, élesztő és só felhasználásával,
morzsagyártás céljából előállított félkész terméknek (babajka) a szárítása után aprítással, őrléssel
előállított termék.
8.2. Szokásosan felhasználásra kerülő összetevők:
8.2.1. Búzaliszt, sütőipari
8.2.2. Sütőélesztő
8.2.3. Étkezési só
8.2.4. Vizes zsemle
8.2.5. Ivóvíz
8.2.6. Élelmiszer-adalékanyagok (csak vizes zsemle készítéséhez)
8.2.7. A zsemlemorzsa gyártásához a kereskedelemből visszaszállított terméket felhasználni
nem szabad.
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8.3. Minőségi követelmények
8.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
8.3.1.1. Szárazanyag-tartalom legalább
8.3.1.2. Szemcsenagyság (őrlési finomság)
8.3.1.2.1. átesés az 1,6 mm-es lyukméretű fémhuzal szitán
8.3.1.2.2. átesés a 0,1 mm-es lyukméretű fémhuzal szitán
8.3.1.3. Idegen anyag, állati kártevő
8.3.1.4. Savfok
8.3.1.5. A szárazanyagra vonatkoztatott
8.3.1.5.1. zsírtartalom
8.3.1.5.2. sótartalom NaCl-ban kifejezve
8.3.1.5.3. sómentes hamutartalom

88% (m/m)
100%
legfeljebb
15%
nincs megengedve
legfeljebb
5,0
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb

1,3% (m/m)
2,1% (m/m)
0,7% (m/m)

8.3.2. Érzékszervi jellemzők
8.3.2.1.
Küllem: durva őrlésű, érdes felületű, közel egyenletes szemcsenagyságú, könnyen
szórható; ne legyen csomós, túlnyomóan lisztes, szennyezett; idegen anyagot ne
tartalmazzon.
8.3.2.2.
Szín: összhatásában egységes, sárga-világosbarna, a jellegének megfelelő; sötét,
égett szemcséktől mentes.
8.3.2.3.
Szag: a fajtára jellemző, kellemes; ne legyen állott, avas, savanyú, idegen szagú.
8.3.2.4.
Íz:
a termékre jellemző; ne legyen keserű, savanyú, édeskés, állott vagy
avas ízű.
8.4. Csomagolás
A zsemlemorzsát csak csomagolva szabad forgalomba hozni az élelmezés-egészségügyi
előírásoknak megfelelő csomagolóanyag felhasználásával.
8.5 Megnevezés:
Zsemlemorzsa
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C rész
TERMÉKTÍPUSOK
1. AZ ÖSSZETÉTELRE NÉVVEL UTALÓ KENYEREK
1.1. Búzakenyér
1.1.1. A termék meghatározása
A búzakenyér kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény segítségével,
legalább 95 % búzaőrlemény (jellemzően liszt) felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással,
kelesztéssel, sütéssel előállított termék.
1.1.2. Felhasználható összetevők:
1.1.2.1.
búzaőrlemény, bármelyik BL típusú, legalább 95%,
1.1.2.2.
egyéb gabona- vagy álgabona őrlemény vagy készítmény,
1.1.2.3.
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában meghatározott összetevők.
1.1.3. Minőségi követelmények
1.1.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.1.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.1.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.1.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.1.3.3.2. Héj: világos aranybarna, fényes, sima vagy cserepes, lehet vágott; ne legyen
végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.
1.1.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletesen lazított, sima
tapintású, világos vajszínű vagy világos drapp színű, egyöntetű állományú,
rugalmas, csomómentes; ne legyen szalonnás, ragacsos, nyers, frissen ne legyen
morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.
1.1.3.3.4. Íz és szag: aromás, a kovászos íz és illat jól érezhető, harmonikus; ne legyen
idegen ízű vagy szagú.
1.1.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.1.5. Megnevezés:
búzakenyér
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1.2. Fehér kenyér
1.2.1. A termék meghatározása
A fehér kenyér 100% BL 80 fehér búzakenyérlisztből kovászos technológiával vagy kovászt
helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel
előállított termék.
Legfeljebb 1 %-ban más típusú liszt is elfogadható, amennyiben hordozóként kerül a termékbe.
1.2.2. Felhasználható összetevők:
1.2.2.1. Élelmiszer-adalékanyagok
1.2.2.2. Búzakenyérliszt, fehér BL 80 típusú
1.2.2.3. Élelmiszerenzimek
1.2.2.4. Ételecet
1.2.2.5. Étkezési só
1.2.2.6. Ivóvíz
1.2.2.7. Kovász vagy azt helyettesítő kovászkészítmény
1.2.2.8. Starterkultúra
1.2.2.9. Sütőélesztő
1.2.2.10. Vitális glutin
1.2.3. Minőségi követelmények
1.2.3.1 Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.2.3. 2.Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.2.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.2.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.2.3.3.2. Héj: világos aranybarna, fényes, sima vagy cserepes, lehet vágott; ne legyen
végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.
1.2.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletesen lazított, sima
tapintású, világos drapp vagy enyhén szürkés színű, egyöntetű állományú,
rugalmas, csomómentes; ne legyen szalonnás, ragacsos, nyers, frissen ne legyen
morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.
1.2.3.3.4. Íz és szag: aromás, a kovászos íz és illat jól érezhető, harmonikus; ne legyen idegen
ízű vagy szagú.
1.2.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.2.5. Megnevezés:
fehér kenyér
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1.3. Félbarna kenyér
1.3.1. A termék meghatározása
A félbarna kenyér 85% BL 112 félfehér búzakenyérlisztből és 15% RL 90 világos rozslisztből,
kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával,
tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított termék.
Legfeljebb 1 %-ban más típusú liszt is elfogadható, amennyiben hordozóként kerül a termékbe.
1.3.2. Felhasználható összetevők:
1.3.2.1. Élelmiszer-adalékanyagok
1.3.2.2. Búzakenyérliszt, félfehér BL 112 típusú
1.3.2.3. Élelmiszerenzimek
1.3.2.4. Ételecet
1.3.2.5. Étkezési só
1.3.2.6. Ivóvíz
1.3.2.7. Kovász, vagy azt helyettesítő kovászkészítmény
1.3.2.8. Starterkultúra
1.3.2.9. Sütőélesztő
1.3.2.10. Világos rozsliszt RL 90 típusú
1.3.2.11. Vitális glutin
1.3.3. Minőségi követelmények
1.3.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.3.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.3.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.3.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.3.3.3.2. Héj: aranybarna, fényes, sima vagy cserepes, lehet vágott; ne legyen végigrepedt,
szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.
1.3.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletesen lazított, sötétebb
drapp vagy enyhén szürkés színű, egyöntetű állományú, rugalmas,
csomómentes; ne legyen szalonnás, ragacsos, nyers, frissen ne legyen
morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.
1.3.3.3.4. Íz és szag: aromás, a kovászos íz és illat jól érezhető, harmonikus; ne legyen idegen
ízű vagy szagú.
1.3.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.3.5. Megnevezés:
félbarna kenyér
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1.4. Rozsos kenyér
1.4.1. A termék meghatározása
A rozsos kenyér legalább 30 % rozsőrleményből (jellemzően lisztből) és legfeljebb 70 %
búzaőrleményből (jellemzően lisztből), kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő
kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított
termék.
Legfeljebb 1 %-ban más típusú liszt is elfogadható, amennyiben hordozóként kerül a termékbe.
1.4.2. Felhasználható összetevők:
1.4.2.1. Búzaőrlemény, bármelyik BL típusú legfeljebb 70%,
1.4.2.2. Rozsőrlemény, bármelyik RL típusú legalább 30 %,
1.4.2.3. a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában meghatározott összetevők.
1.4.3. Minőségi követelmények
1.4.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.4.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.4.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.4.3.3.1.
Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.4.3.3.2.
Héj: középbarna, a rozsliszt szemcséi láthatóak, sima vagy vágott, ritkán cserepes,
lehet liszttel szórt; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett,
átnedvesedett, sérült.
1.4.3.3.3.
Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, a felhasznált rozslisztre
jellemző sötétebb vagy világosabb barna színű, egyöntetű
állományú, kevésbé lazított és rugalmas, csomómentes; ne legyen
szalonnás, ragacsos, nyers, frissen ne legyen morzsálódó, széteső; ne
tartalmazzon idegen anyagot.
1.4.3.3.4.
Íz és szag: aromás, enyhén savanykás, harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy
szagú.
1.4.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.4.5. Megnevezés:
1.4.5.1.
rozsos kenyér
1.4.5.2.
A termék megnevezésében a rozsliszt típusára való utalás, így különösen a „világos
rozsos kenyér” vagy „sötét rozsos kenyér” szerepelhet, amennyiben az előírt
mennyiségű rozsőrlemény teljes egészében az adott rozsőrlemény típusból áll.
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1.5. Rozskenyér
1.5.1. A termék megnevezése
A rozskenyér legalább 60 % rozsőrleményből (jellemzően lisztből) és legfeljebb 40 %
búzaőrleményből (jellemzően lisztből), kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő
kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított
termék.
Legfeljebb 1 %-ban más típusú liszt is elfogadható, amennyiben hordozóként kerül a termékbe.
1.5.2. Felhasználható összetevők:
1.5.2.1.
Rozsőrlemény, bármelyik RL típusú legalább 60 %,
1.5.2.2.
Búzaőrlemény, bármelyik BL típusú legfeljebb 40 %,
1.5.2.3.
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában meghatározott összetevők.
1.5.3. Minőségi követelmények
1.5.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.5.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.5.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.5.3.3.1.
Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.5.3.3.2.
Héj: sötét- vagy középbarna, a rozsliszt szemcséi láthatóak, sima, nem cserepesedő,
lehet liszttel szórt; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.
1.5.3.3.3.
Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, a felhasznált rozslisztre
jellemző sötétebb vagy világosabb barna színű, egyöntetű állományú, kevésbé
lazított és rugalmas, csomómentes; ne legyen szalonnás, ragacsos, nyers, ne legyen
morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.
1.5.3.3.4.
Íz és szag: aromás, enyhén savanykás, harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy
szagú.
1.5.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.5.5. Megnevezés:
1.5.5.1. rozskenyér
1.5.5.2. A termék megnevezésében a rozsliszt típusára való utalás, így különösen a „világos
rozskenyér” vagy „sötét rozskenyér” szerepelhet, amennyiben az előírt mennyiségű
rozsőrlemény teljes egészében az adott rozsőrlemény típusból áll.
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1.6. Többgabonás kenyér
1.6.1. A termék meghatározása
Az alapgabonán (búzán és rozson) kívül az „egyéb” gabonaőrlemény mindegyike lisztre számítva
legalább 5-5% mennyiségű felhasználásával, kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő
kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított
termék.
1.6.2. Felhasználható összetevők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában foglaltak szerint
1.6.3. Minőségi követelmények
1.6.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.6.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.6.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.6.3.3.1. Alak: A termék vekni formájú, kerek vagy formában sült, arányosan domború,
szabályos; ne legyen torz, benyomódott.
1.6.3.3.2. Héj: vörösesbarna színű, felületén a magvak megpirultak, sima vagy vágott, lehet
fényes vagy szórt; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett,
sérült.
1.6.3.3.3. Bélzet: egyenletesen lazított szerkezetű, rugalmas, a magvak eloszlása egyenletes,
a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, a felhasznált gabona
lisztszínétől függően sötétebb vagy világosabb barna színű, vagy sárgás
árnyalatú, egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes; ne legyen
szalonnás, ragacsos, nyers, ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon
idegen anyagot.
1.6.3.3.4. Íz és szag: a felhasznált magokra jellemző, aromás, harmonikus; ne legyen idegen
ízű vagy szagú.
1.6.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.6.5. Megnevezés:
többgabonás kenyér
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1.7. Búzacsírás kenyér
1.7.1. A termék meghatározása
100 kg összes lisztre számítva legalább 10 kg, legalább 8% zsírtartalmú búzacsíra felhasználásával,
kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával,
tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított termék.
1.7.2. Felhasználható összetevők:
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában foglaltak szerint
1.7.3. Minőségi követelmények
1.7.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.7.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.7.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.7.3.3.1.
Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne
legyen torz, benyomódott.
1.7.3.3.2.
Héj: vörösesbarna, a felületen a búzacsíra szemcséi láthatók, sima vagy
cserepes, vágott, lehet fényes vagy szórt; ne legyen végigrepedt, szennyezett,
égett, átnedvesedett, sérült.
1.7.3.3.3.
Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, világosabb barna
színű, a búzacsíra szemcséi jól láthatóak, egyöntetű állományú, rugalmas,
csomómentes; ne legyen szalonnás, ragacsos, nyers, ne legyen morzsálódó,
széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.
1.7.3.3.4.
Íz és szag: aromás, az illatban és ízben jelenjen meg a felhasznált búzacsíra
aromája, harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy szagú.
1.7.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.7.5. Megnevezés:
búzacsírás kenyér
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1.8. Kenyér olajos maggal
1.8.1. A termék meghatározása
Az olajos magos kenyér 100 kg összes lisztre számítva legalább 8 kg, a kenyér nevében szereplő
olajos mag felhasználásával, kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény
felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított termék.
1.8.2. Felhasználható összetevők:
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában foglaltak szerint
1.8.3. Minőségi követelmények
1.8.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.8.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.8.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.8.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.8.3.3.2. Héj: vörösesbarna, a felületen az olajos mag darabok láthatók, sima vagy vágott,
ritkán cserepes, lehet fényes vagy szórt; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett,
átnedvesedett, sérült.
1.8.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, világosabb barna színű,
a magvak a bélzetben jól láthatók, egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes;
ne legyen szalonnás, ragacsos, nyers, ne legyen morzsálódó, széteső; ne
tartalmazzon idegen anyagot.
1.8.3.3.4. Íz és szag: aromás, az illatban és ízben jelenjen meg a felhasznált olajosmag,
harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy szagú.
1.8.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.8.5. Megnevezés:
Az olajos mag nevét a termék nevében ki kell emelni, például „Lenmagos kenyér”.
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1.9. Szójás kenyér
1.9.1. A termék meghatározása
100 kg összes lisztre számítva legalább 10 kg szójakészítmény felhasználásával, kovászos
technológiával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel,
alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított termék.
1.9.2. Felhasználható összetevők:
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában foglaltak szerint
1.9.3. Minőségi követelmények
1.9.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.9.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.9.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.9.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.9.3.3.2. Héj: vörösesbarna, sima vagy vágott, ritkán cserepes, lehet fényes vagy szórt; ne
legyen végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.
1.9.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, világosabb barna színű,
a szójaliszt eloszlása egyöntetű, rugalmas, csomómentes; ne legyen szalonnás,
ragacsos, nyers, ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.
1.9.3.3.4. Íz és szag: aromás, az illatban és ízben jelenjen meg a felhasznált dúsító liszt,
harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy szagú.
1.9.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.9.5. Megnevezés:
szójás kenyér
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1.10. Korpás kenyér
1.10.1. A termék meghatározása
100 kg összes lisztre számítva legalább 10 kg gabonából vagy megfelelő hüvelyesből készített
étkezési korpa felhasználásával, kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő
kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított
termék.
A korpa szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott keményítőtartalma legfeljebb 15% lehet. Nagyobb
keményítőtartalmú korpa használata esetén a korpa mennyiségét korrigálni kell.
1.10.2. Felhasználható összetevők:
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában foglaltak szerint
1.10.3. Minőségi követelmények
1.10.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.10.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.10.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.10.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.10.3.3.2. Héj: vörösesbarna, a felületen a korpaszemcsék sötétebbek, sima vagy vágott,
ritkán cserepes, lehet fényes vagy szórt; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett,
átnedvesedett, sérült.
1.10.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, világosabb barna színű,
a korpaszemcsék jól láthatóak, egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes; ne
legyen szalonnás, ragacsos, nyers, ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon
idegen anyagot.
1.10.3.3.4. Íz és szag: aromás, az illatban és ízben jelenjen meg a felhasznált korpa aromája,
harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy szagú.
1.10.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.10.5. Megnevezés:
korpás kenyér
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1.11. Burgonyás kenyér (krumplis kenyér)
1.11.1. A termék meghatározása
100 kg összes lisztre számítva legalább 5 kg burgonya vagy ezzel egyenértékű olyan burgonya
szárazanyagot tartalmazó készítmény felhasználásával, amely a burgonyabelső minden
összetevőjét tartalmazza, kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény
felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított termék.
1.11.2. Felhasználható összetevők:
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában foglaltak szerint
1.11.3. Minőségi követelmények
1.11.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport az 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.11.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.11.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.11.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.11.3.3.2. Héj: aranybarna, sima, ritkán cserepes, lehet fényes vagy szórt; ne legyen
végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.
1.11.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, világos drapp vagy nyers
színű, rugalmas, csomómentes; ne legyen szalonnás, ragacsos, nyers, ne legyen
morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.
1.11.3.3.4. Íz és szag: aromás, az illatban és ízben jelenjen meg a felhasznált burgonya,
harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy szagú.
1.11.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.11.5. Megnevezés:
krumplis kenyér vagy burgonyás kenyér
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1.12. Graham-kenyér
1.12.1. A termék meghatározása
Legalább 90 % búza Graham–liszt és legfeljebb 10% egyéb búza- vagy rozsőrlemény (jellemzően
liszt) felhasználásával, kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő kovászkészítmény
felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított termék.
Legfeljebb 1 %-ban más típusú liszt is elfogadható, amennyiben hordozóként kerül a termékbe.
1.12.2. Felhasználható összetevők:
1.12.2.1. Élelmiszer-adalékanyagok
1.12.2.2. Élelmiszerenzimek
1.12.2.3. Ételecet
1.12.2.4. Étkezési só
1.12.2.5. Ivóvíz
1.12.2.6. Legalább 90 % búza Graham-liszt
1.12.2.7. Legfeljebb 10 % búza- vagy rozsőrlemény
1.12.2.8. Starterkultúra
1.12.2.9. Sütőélesztő
1.12.2.10. Vitális glutin
1.12.3. Minőségi követelmények
1.12.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.12.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.12.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.12.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.12.3.3.2. Héj: középbarna, a búza Graham-liszt szemcséi sötétebbek és láthatóak, sima, nem
cserepes, lehet szórt; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett,
sérült.
1.12.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, a búza Grahamlisztszemcsék sötétebbek, egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes; ne
legyen szalonnás, ragacsos, nyers, ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon
idegen anyagot.
1.12.3.3.4. Íz és szag: aromás, kovászos, enyhén savanykás, harmonikus; ne legyen idegen ízű
vagy szagú.
1.12.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.12.5. Megnevezés:
Graham–kenyér
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1.13. Teljes kiőrlésű kenyér
1.13.1. A termék meghatározása
Legalább 60% teljes kiőrlésű liszt (búza, rozs vagy tönköly) és legfeljebb 40% egyéb búza-, rozs-,
vagy tönkölyőrlemény (jellemzően liszt) felhasználásával, kovászos technológiával vagy kovászt
helyettesítő kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel
előállított termék.
Legfeljebb 1 %-ban más típusú liszt is elfogadható, amennyiben hordozóként kerül a termékbe.
1.13.2. Felhasználható összetevők:
1.13.2.1. Élelmiszer-adalékanyagok
1.13.2.2. Élelmiszerenzim
1.13.2.3. Ételecet
1.13.2.4. Étkezési só
1.13.2.5. Ivóvíz
1.13.2.6. Legalább 60% teljes kiőrlésű búza-, rozs- vagy tönkölyliszt
1.13.2.7. Legfeljebb 40% egyéb búza-, rozs- vagy tönkölyőrlemény
1.13.2.8. Starterkultúra
1.13.2.9. Sütőélesztő
1.13.2.10. Vitális glutin
1.13.3. Minőségi követelmények
1.13.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.13.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.13.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.13.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.13.3.3.2. Héj: sötét- vagy középbarna, a rozsliszt szemcséi láthatóak, sima, nem cserepes,
lehet liszttel szórt; ne legyen végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.
1.13.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, kevésbé lazított,
a felhasznált rozslisztre jellemző sötétebb barna színű, a szemcsék jól láthatók,
egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes; ne legyen szalonnás, ragacsos,
nyers, ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.
1.13.3.3.4. Íz és szag: aromás, enyhén savanykás, harmonikus; ne legyen idegen ízű vagy
szagú.
1.13.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.13.5. Megnevezés:
teljes kiőrlésű kenyér
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1.14. Tönkölybúzakenyér (Tönkölykenyér)
1.14.1. A termék meghatározása
Legalább 60 % tönkölybúza-őrlemény és legfeljebb 40% egyéb búza- vagy rozsőrlemény
(jellemzően liszt) felhasználásával, kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő
kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított
termék.
1.14.2. Felhasználható összetevők:
1.14.2.1.
Legalább 60% tönkölybúza-őrlemény,
1.14.2.2.
Legfeljebb 40 % búza- vagy rozsőrlemény,
1.14.2.3.
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában meghatározott összetevők.
1.14.3. Minőségi követelmények
1.14.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.14.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.14.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.14.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.14.3.3.2. Héj: vörösesbarna, sima, nem cserepes, lehet fényes vagy liszttel szórt; ne legyen
végigrepedt, szennyezett, égett, átnedvesedett, sérült.
1.14.3.3.3. Bélzet: a kenyérbél átsült, a héjtól nem elváló, egyenletes, kevésbé lazított,
világosabb barna színű, enyhén sárgás árnyalatú, egyöntetű állományú, rugalmas,
csomómentes; ne legyen szalonnás, ragacsos, nyers, ne legyen morzsálódó,
széteső; ne tartalmazzon idegen anyagot.
1.14.3.3.4. Íz és szag: aromás, a kovászos íz jól érezhető, harmonikus; ne legyen idegen ízű
vagy szagú.
1.14.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.14.5. Megnevezés:
tönkölybúzakenyér vagy tönkölykenyér
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1.15. Kukoricás kenyér
1.15.1.Termék meghatározás
100 kg összes lisztre számítva legalább 5,5 kg extrudált kukoricapehely liszt vagy egyéb kukorica
őrlemény szárazanyag felhasználásával, kovászos technológiával vagy kovászt helyettesítő
kovászkészítmény felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, sütéssel előállított
termék.
1.15.2. Felhasználható összetevők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.2. pontjában meghatározott összetevők
1.15.3. Minőségi követelmények
1.15.3.1. Fizikai és kémiai jellemzők
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.1. pontjában foglaltak alapján
1.15.3.2. Tömegtűrés
a B rész 1. Kenyerek termékcsoport 1.3.2. pontjában foglaltak alapján
1.15.3.3. Érzékszervi jellemzők
1.15.3.3.1. Alak: vekni, kerek vagy formában sült, arányosan domború, szabályos; ne legyen
torz, benyomódott.
1.15.3.3.2. Héj: egyenletes aranysárga, sárgásbarna színű, fényes, kissé cserepes.
1.15.3.3.3. Bélzet: jól átsült, rugalmas tapintású, egyenletesen lazított, színe enyhén sárgás
árnyalatú.
1.15.3.3.4. Íz, szag: a kenyérfélékre jellemző, kissé karamelles aromájú.
1.15.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
1.15.5. Megnevezés:
kukoricás kenyér
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2. A VIZES TÉSZTÁBÓL KÉSZÜLT PÉKSÜTEMÉNYEK TERMÉKCSOPORT KIEMELT TERMÉKEI
2.1. Vizes zsemle
2.1.1. A termék meghatározása
A vizes zsemle búzafinomliszt (BL 55 liszt), élesztő, só, cukor, víz – esetleg élelmiszer-adalékanyag –
felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, majd sütéssel előállított kerek, domború
termék.
2.1.2. Felhasználható összetevők
2.1.2.1.
Élelmiszer-adalékanyagok
2.1.2.2.
Búzafinomliszt, BL 55 típusú
2.1.2.3.
Cukor
2.1.2.4.
Élelmiszerenzimek
2.1.2.5.
Étkezési só
2.1.2.6.
Ivóvíz
2.1.2.7.
Kovász vagy azt helyettesítő kovászkészítmény
2.1.2.8.
Maláta, malátakészítmények
2.1.2.9.
Starterkultúra
2.1.2.10.
Sütőélesztő
2.1.2.11.
Vitális glutin
2.1.3. Minőségi követelmények
2.1.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
A B rész 2. Vizes tésztából készült péksütemények termékcsoport 2.3.1. pontjában foglaltak
szerint.
2.1.3.2. Tömegtűrés
Az egyedi fogyasztói csomagolás nélküli termék esetén a 30 db termék mérésével
megállapított átlagtömeg 52–56 g között legyen.
2.1.3.3. Érzékszervi jellemzők
2.1.3.3.1. Alak:
a termékre jellemző kerek, domború; ne legyen torz.
2.1.3.3.2. Héj:
fényes, aranysárgából vörösesbarnába hajló színű, sima vagy
cserepes, esetleg vágott; ne legyen végigrepedt, kormos vagy
szennyezett, égett, ázott, átnedvesedett vagy feltűnően sérült.
2.1.3.3.3. Bélzet:
a termékbél átsült, a héjtól nem elváló, a gyártáshoz felhasznált liszt
jellegének megfelelő, egyenletes színű, rugalmas, laza szerkezetű,
vékony pórusfalú, selymes tapintású; ne legyen morzsálódó, ragacsos,
széteső; ne tartalmazzon idegen anyagokat, csomókat és ne legyen
mikroorganizmusok által károsított.
2.1.3.3.4. Íz és szag: a termékre, sült tésztára jellemző aromájú; ne legyen idegen ízű és
szagú.
2.1.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
2.1.5. Megnevezés:
Vizes zsemle.
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2.2. Zsemlecipó
2.2.1. A termék meghatározása
A zsemlecipó búzafinomliszt (BL 55 liszt), élesztő, só, cukor, víz – esetleg élelmiszer-adalékanyag –
felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, majd sütéssel előállított kerek,
domború, legalább 250 g és legfeljebb 500 g tömegű termék.
2.2.2. Felhasználható összetevők
2.2.2.1.
Élelmiszer-adalékanyagok
2.2.2.2.
Búzafinomliszt (BL 55 típusú)
2.2.2.3.
Cukor
2.2.2.4.
Élelmiszerenzimek
2.2.2.5.
Étkezési só
2.2.2.6.
Ivóvíz
2.2.2.7.
Kovász vagy azt helyettesítő kovászkészítmény
2.2.2.8.
Maláta, malátakészítmények
2.2.2.9.
Starterkultúra
2.2.2.10. Sütőélesztő
2.2.2.11. Vitális glutin
2.2.3. Minőségi követelmények
2.2.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
A B rész 2. Vizes tésztából készült péksütemények termékcsoport 2.3.1. pontjában foglaltak
szerint.
2.2.3.2. Tömegtűrés
Az egyedi fogyasztói csomagolás nélküli termék esetén a B rész 2. Vizes tésztából készült
péksütemények termékcsoport 2.3.2. pontjában foglaltak szerint.
2.2.3.3. Érzékszervi jellemzők
2.2.3.3.1. Alak:
2.2.3.3.2. Héj:
2.2.3.3.3. Bélzet:

2.2.3.3.4. Íz és szag:
2.2.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
2.2.5. Megnevezés:
Zsemlecipó

a termékre jellemző kerek, domború; ne legyen túl domború vagy
túl lapos, torz.
fényes, aranysárgából vörösesbarnába hajló színű, sima vagy
cserepes, esetleg vágott; ne legyen végigrepedt, kormos vagy
szennyezett, égett, ázott, átnedvesedett vagy feltűnően sérült.
a termékbél átsült, a héjtól nem elváló, a gyártáshoz felhasznált
liszt jellegének megfelelő, egyenletes színű, rugalmas, laza
szerkezetű, vékony pórusfalú, selymes tapintású; ne legyen
morzsálódó, ragacsos, széteső; ne tartalmazzon idegen anyagokat,
csomókat és ne legyen mikroorganizmusok által károsított.
a termékre, sült tésztára jellemző aromájú; ne legyen idegen ízű és
szagú.
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2.3. Zsemlevekni
2.3.1. A termék meghatározása
A zsemlevekni búzafinomliszt (BL 55 liszt), élesztő, só, cukor, víz – esetleg élelmiszer-adalékanyag –
felhasználásával, tésztakészítéssel, alakítással, kelesztéssel, majd sütéssel előállított vekni alakú,
domború, legalább 250 g és legfeljebb 500 g tömegű termék.
2.3.2. Felhasználható összetevők
2.3.2.1.
Élelmiszer-adalékanyagok
2.3.2.2.
Búzafinomliszt (BL 55 típusú)
2.3.2.3.
Cukor
2.3.2.4.
Élelmiszerenzimek
2.3.2.5.
Étkezési só
2.3.2.6.
Ivóvíz
2.3.2.7.
Kovász vagy azt helyettesítő kovászkészítmény
2.3.2.8.
Maláta, malátakészítmények
2.3.2.9.
Starterkultúra
2.3.2.10. Sütőélesztő
2.3.2.11. Vitális glutin
2.3.3. Minőségi követelmények
2.3.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
A B rész 2. Vizes tésztából készült péksütemények termékcsoport 2.3.1. pontjában foglaltak
szerint.
2.3.3.2. Tömegtűrés
Az egyedi fogyasztói csomagolás nélküli termék esetén a B rész 2. Vizes tésztából készült
péksütemények termékcsoport 2.3.2. pontjában foglaltak szerint.
2.3.3.3. Érzékszervi jellemzők
2.3.3.3.1. Alak: a termékre jellemző vekni alakú, domború; ne legyen túl domború vagy túl
lapos, torz.
2.3.3.3.2. Héj: fényes, aranysárgából vörösesbarnába hajló színű, sima vagy cserepes,
esetleg vágott; ne legyen végigrepedt, kormos vagy szennyezett, égett, ázott,
átnedvesedett vagy feltűnően sérült.
2.3.3.3.3. Bélzet: a termékbél átsült, a héjtól nem elváló, a gyártáshoz felhasznált liszt
jellegének megfelelő, egyenletes színű, rugalmas, laza szerkezetű, vékony
pórusfalú, selymes tapintású; ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon
idegen anyagokat, csomókat és ne legyen mikroorganizmusok által károsított.
2.3.3.3.4. Íz és szag:
sült tésztára jellemző aromájú; a termékre jellemző aromájú; ne
legyen idegen ízű és szagú.
2.3.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
2.3.5. Megnevezés:
Zsemlevekni.
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3. TEJES TÉSZTÁBÓL KÉSZÜLT PÉKSÜTEMÉNYEK TERMÉKCSOPORT KIEMELT TERMÉKE
3.1. Tejes kifli
3.1.1. A termék meghatározása
A tejes kifli búzafinomliszt (BL 55 típusú lisztből), élesztő, só, lisztre számított legalább 3% sovány
tejpor vagy annak megfelelő egyéb típusú tejpor, illetve tej, margarin és/vagy vaj, cukor, víz,
esetleg élelmiszer-adalékanyag és a 3.1.2. pontban megjelölt összetevők felhasználásával,
tésztakészítéssel, alakítással, jellemzően sodrással, kelesztéssel, majd sütéssel előállított termék.
3.1.2. Felhasználható összetevők
3.1.2.1.
Élelmiszer-adalékanyagok
3.1.2.2.
Búzafinomliszt (BL 55 típusú)
3.1.2.3.
Cukor
3.1.2.4.
Élelmiszerenzimek
3.1.2.5.
Étkezési só
3.1.2.6.
Étolaj (választóanyagként)
3.1.2.7.
Ivóvíz
3.1.2.8.
Kovász vagy azt helyettesítő kovászkészítmény
3.1.2.9.
Margarin
3.1.2.10.
Starterkultúra
3.1.2.11.
Sütőélesztő
3.1.2.12.
Tej, tejpor
3.1.2.13.
Vaj
3.1.2.14.
Vitális glutin
3.1.3. Minőségi követelmények
3.1.3.1.
Fizikai, kémiai jellemzők:
A bélzet szárazanyagára vonatkoztatott
3.1.3.1.1. sótartalom NaCl-ban kifejezve
3.1.3.1.2. zsírtartalom
3.1.3.1.3. cukortartalom

legalább
legfeljebb
legalább
legalább

1,2% (m/m),
1,8% (m/m),
2,2% (m/m),
1,5% (m/m),

3.1.3.2.
Tömegtűrés
Az egyedi fogyasztói csomagolás nélküli termék esetén a 30 db termék mérésével
megállapított átlagtömeg 42–46 g között legyen.
3.1.3.3.
Érzékszervi jellemzők
3.1.3.3.1. Alak: a termékre jellemzően ívelt vagy egyenes, keresztirányú metszete majdnem
kör alakú; két vége irányában csúcsosodó, arányosan domború; ne legyen torz.
3.1.3.3.2. Héj: aranysárgából vörösesbarnába hajló színű, fényes, sima vagy cserepes, a
sodrás nyomai láthatók; ne legyen végigrepedt, kormos, szennyezett, égett, ázott
vagy feltűnően sérült.
3.1.3.3.3. Bélzet: a termékbél átsült, a héjtól nem elváló, a gyártáshoz felhasznált liszt
jellegének megfelelő, egyenletes színű, rugalmas, laza szerkezetű, vékony
pórusfalú, selymes tapintású; ne legyen morzsálódó, széteső; ne tartalmazzon
idegen anyagokat, csomókat és ne legyen mikroorganizmusok által károsított.
3.1.3.3.4. Íz és szag: a termékre jellemző aromájú, enyhén érződjön rajta a tej és a cukor
jelenléte; ne legyen idegen ízű és szagú.
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3.1.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
3.1.5. Megnevezés:
Tejes kifli.

4. DÚSÍTOTT TÉSZTÁBÓL KÉSZÜLT PÉKSÜTEMÉNYEK TERMÉKCSOPORT KIEMELT TERMÉKE
4.1. Vajaskifli
4.1.1. A termék meghatározása
A vajaskiflit búzafinomliszt (BL 55 típusú liszt), élesztő, só, lisztre számított legalább 3% zsíros
(teljes) tejpor vagy annak megfelelő tej, vaj, cukor, esetleg élelmiszer-adalékanyag, víz, esetleg
a felületkenéshez tojás felhasználásával, tésztakészítéssel, sodrással, zárt vagy nyitott gyűrű
formájúvá alakítással, lazítással, majd sütéssel állítják elő.
4.1.2. Felhasználható összetevők
4.1.2.1.
Élelmiszer-adalékanyag
4.1.2.2.
Búzafinomliszt (BL 55)
4.1.2.3.
Cukor
4.1.2.4.
Élelmiszerenzimek
4.1.2.5.
Étkezési só
4.1.2.6.
Étolaj (kizárólag választóanyagként)
4.1.2.7.
Ivóvíz
4.1.2.8.
Starterkultúra
4.1.2.9.
Sütőélesztő
4.1.2.10. Tej vagy zsíros (teljes) tejpor*
4.1.2.11. Tojás vagy tojáskészítmény (felületre)
4.1.2.12. Vaj**
4.1.2.13. Vitális glutin
* A zsíros (teljes) tejpor helyettesíthető 100 g sovány tejpor és 44 g vaj keverékével.
** A vajaskifli az esetleg felhasznált emulgeátor zsiradékkomponensén kívül csak tiszta vajból
származó vajzsírt tartalmazhat. Vajra utaló íz-, ízfokozó, aroma- és élelmiszer-adalékanyagok
használata tilos.
4.1.3. Minőségi követelmények
4.1.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
A bélzet szárazanyagára vonatkoztatott
4.1.3.1.1. sótartalom NaCl-ban kifejezve
4.1.3.1.2. zsírtartalom
4.1.3.1.3. cukortartalom

legfeljebb
legalább
legalább

1,3% (m/m),
4,4% (m/m),
3,0% (m/m),
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4.1.3.2.Tömegtűrés
Csomagolás nélküli termék esetén 30 db vajaskifli átlagtömege 32–36 g között legyen.
4.1.3.3.Érzékszervi jellemzők
4.1.3.3.1. Alak:
a terméktípusra jellemző zárt vagy nyitott gyűrű alakú; ne legyen
torz.
4.1.3.3.2. Héj: fényes, aranysárgából vörösesbarnába hajló színű; ne legyen végigrepedt,
kormos vagy szennyezett, égett, ázott vagy feltűnően sérült.
4.1.3.3.3. Bélzet: a termékbél átsült, a héjtól nem elváló, a gyártáshoz felhasznált liszt
jellegének megfelelő, egyenletes színű, rugalmas, laza szerkezetű, vékony
pórusfalú, selymes tapintású; ne legyen morzsálódó, ragacsos, széteső; ne
tartalmazzon idegen anyagokat, csomókat és ne legyen mikroorganizmusok
által károsított.
4.1.3.3.4. Íz és szag:
a cukor és a zsiradék jól érezhető, harmonikus, a termékre jellemző
vajas aromájú; ne legyen idegen ízű és szagú.
4.1.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
4.1.5. Megnevezés:
Vajaskifli

5. OMLÓS TÉSZTÁBÓL KÉSZÜLT FINOM PÉKÁRUK KIEMELT TERMÉKE
5.1. Bejgli (beigli)
5.1.1. A termék meghatározása
A bejgli búzaőrleményből (főleg búzafinomlisztből BL55), élesztő, étkezési só, étkezési zsiradék,
cukor, tej vagy tejpor, liszt kg-ként 1 db tojásnak megfelelő tojáskészítmény, víz és szükség szerint
dúsító- és élelmiszer-adalékanyag felhasználásával, jellegzetes omlós-élesztős tésztakészítési
technológiával, lappá nyújtás utáni, egyenletesen elkent töltelékterítéssel, feltekerő, hengergető
alakítással, száraz légtérben történő kelesztéssel, közben tojásozással, majd száraz légterű
kemencében, sütéssel előállított termék.
5.1.2. Felhasználható anyagok
5.1.2.1.
Élelmiszer-adalékanyagok
5.1.2.2.
Aromák
5.1.2.3.
Búzaőrlemények és egyéb búzatermékek
5.1.2.4.
Citromhéj
5.1.2.5.
Cukor
5.1.2.6.
Dióbél
5.1.2.7.
Élelmiszerenzimek
5.1.2.8.
Étkezési só
5.1.2.9.
Étkezési zsiradékok
5.1.2.10. Fűszerek
5.1.2.11. Gesztenye
5.1.2.12. Gyümölcs és gyümölcskészítmények
5.1.2.13. Ivóvíz
5.1.2.14. Kakaó- és csokoládétermékek
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5.1.2.15.
5.1.2.16.
5.1.2.17.
5.1.2.18.
5.1.2.19.
5.1.2.20.
5.1.2.21.
5.1.2.22.
5.1.2.23.
5.1.2.24.

Mák
Mazsola
Méz
Morzsa
Olajos magvak
Starterkultúra
Sütőélesztő
Szójaőrlemény és egyéb szójatermékek *
Tej és tejtermékek
Tojás és tojáskészítmények

* Mákos és diós bejgli (beigli) esetében szójaőrlemény és szójatermék nem használható.
5.1.3. Minőségi követelmények
5.1.3.1. Fizikai, kémiai jellemzők
5.1.3.1.1. Tömeg:

legalább 250 g

5.1.3.1.2. Zsírtartalom:

a bejgli bélzetének zsírtartalma,
szárazanyagra számítva

5.1.3.1.3. Cukortartalom:

a bejgli bélzetének cukortartalma,
szárazanyagra számítva

legalább 22% (m/m)

legalább 5% (m/m)

5.1.3.1.4. Töltelék
5.1.3.1.4.1 A töltelék mennyisége a késztermékben
5.1.3.1.4.2. A termék megnevezésében szereplő, a töltelék jellegét
meghatározó anyag mennyisége a töltelékben
5.1.3.2. Tömegtűrés (csomagolatlan termék esetén)
Egyedi tömegtűrés:

legalább 40% (m/m)
legalább 40% (m/m)

névleges tömeg -3%.

5.1.3.3. Érzékszervi jellemzők
5.1.3.3.1.
Alak:
a termékre jellemző hosszúkás, rúd alakú, arányosan domború, a termék
egész hosszában egyenletes vastagságú; ne legyen torz.
5.1.3.3.2.
Felület: a terméktípusra jellemző vörösesbarna, márványosan fényes, sima,
összefüggő felületű (apró repedések előfordulhatnak az összes felület
10%-án); nem lehet kormos, szennyezett, égett, ázott, átnedvesedett,
vagy sérült.
5.1.3.3.3.
Bélzet: kissé tömött, rugalmatlan, omlós szerkezetű, jól felismerhető a
csigavonalban elhelyezett töltelék.
5.1.3.3.4.
Íz és illat: a felhasznált anyagok jellegének megfelelő, jellemző aromájú; ne legyen
idegen ízű vagy szagú.
5.1.4. Csomagolás
Nincs külön előírás.
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5.1.5. Megnevezés:
5.1.5.1. A termék megnevezését a bejgli (beigli) szóból és a felhasznált töltelék jellegét
meghatározó anyag nevéből kell képezni.
5.1.5.2. A megnevezést ki kell egészíteni a töltelék arányával a késztermékben.
5.1.5.3. Példák a megnevezésre:
5.1.5.3.1. Diós bejgli (beigli) 40% töltelékkel,
5.1.5.3.2. Mákos bejgli (beigli) 48% töltelékkel.
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D rész
Vizsgálati módszerek
1.1. Kenyerek termékcsoport
A
1.
Minőségi jellemző
2. Szárazanyag-tartalom

B
Vizsgálati módszer
MSZ 20501-1. 2. fejezet

3. Alaki hányados

MSZ 20501-3. 3. fejezet

4. Savfok

MSZ 20501-1. 9. fejezet

5.

Szárazanyagra vonatkoztatott sótartalom NaCl-ban
kifejezve

MSZ 20501-1. 3.1 vagy 3.2 szakasz

1.2. Vizes tésztából készült péksütemények termékcsoport
A
1.

Minőségi jellemző

B
Vizsgálati módszer

2. Szárazanyag-tartalom

MSZ 20501-1. 2. fejezet

3. Szárazanyagra vonatkoztatott sótartalom NaCl-ban
kifejezve

MSZ 20501-1. 3.1 vagy 3.2 szakasz

1.3. Tejes és dúsított tésztából készült péksütemények, valamint tojással dúsított
tésztából, omlós tésztából és leveles tésztából készült finom pékáruk termékcsoport
A
1.
Minőségi jellemző
2. Szárazanyag-tartalom

B
Vizsgálati módszer
MSZ 20501-1. 2. fejezet

3. Szárazanyagra vonatkoztatott cukortartalom

MSZ 20501-1. 8.2. szakasz

Szárazanyagra vonatkoztatott sótartalom NaCl-ban
4. kifejezve

MSZ 20501-1. 3.1 vagy 3.2 szakasz

5. Szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom

MSZ 20501-1. 4.1 szakasz

6. Töltelékarány

MSZ 20986. 3.4.1.szakasz

1.4. Zsemlemorzsa

1.

A
Minőségi jellemző

2. Szárazanyag-tartalom

B
Vizsgálati módszer

Szárazanyagra vonatkoztatott sótartalom NaCl-ban
3.
kifejezve
4. Szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom

MSZ 20501-1. 2.fejezet
MSZ 20501-1. 3.1 vagy
3.2 szakasz
MSZ 20501-1. 4.1 szakasz

5. Szárazanyagra vonatkoztatott sómentes hamutartalom

MSZ 20501-1. 5.2.szakasz
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6. Savfok
7.

Idegen anyag

8. Őrlési finomság (szemcsenagyság)

MSZ 20501-1. 9.fejezet
MSZ 6369-2. 2.1. szakasz
MSZ 6369-7. 4.1.szakasz
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E rész
Az előírás C részében szereplő kenyér terméktípusok csoportosítása a felhasznált
liszttípusok szerint

A

B

C

D

Felhasználandó liszttípus
megnevezése

Felhasználandó liszt
aránya %-ban
kifejezve

1.

Azonosító

Kenyér típus
megnevezése

2.

C. rész 1.1

búzakenyér

3.

C. rész 1.2

fehér kenyér

4.

C. rész 1.3

félbarna kenyér

bármelyik BL típusú
búzaőrlemény
búzakenyérliszt, fehér
BL 80
búzakenyérliszt, félfehér BL
112
világos rozsliszt RL 90

5.

6.

C. rész 1.4

C. rész 1.5

rozsos kenyér

rozskenyér

bármelyik BL típusú
búzaőrlemény
bármelyik RL típusú
rozsőrlemény
bármelyik BL típusú
búzaőrlemény
bármelyik RL típusú
rozsőrlemény
búza Graham-liszt

7.

C. rész
1.12

8.

C. rész
1.13

teljes kiőrlésű kenyér

C. rész
1.14

tönkölybúza kenyér
(tönkölykenyér)

Graham-kenyér

bármelyik BL típusú
búzaőrlemény, bármelyik RL
típusú rozsőrlemény
teljes kiőrlésű liszt (búza, rozs,
tönköly)
bármelyik BL típusú búzaliszt,
bármelyik RL típusú rozsliszt,
tönkölybúza-őrlemény
tönkölybúza-őrlemény

9.

bármelyik BL típusú
búzaőrlemény, bármelyik RL
típusú rozsőrlemény

legalább 95

100
85
15
legfeljebb 70
legalább 30
legfeljebb 40
legalább 60
legalább 90
legfeljebb 10
legalább 60
legfeljebb 40
legalább 60
legfeljebb 40
”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 35/2016. (XII. 19.) OGY határozata
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat módosításáról*
1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat 1. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Hvt. 38. § (1) bekezdésére
figyelemmel az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
Állománycsoportok

Létszám (státuszok száma)

A létszám összlétszámhoz viszonyított
arányának maximumértéke

Tiszt

5 690

Altiszt

9 270

legfeljebb az összlétszám 32%-a

Legénységi állomány

8 850

legfeljebb az összlétszám 32%-a

Honvéd tisztjelölt állomány

500

–

Honvéd altisztjelölt állomány

100

–

Kormánytisztviselők, közalkalmazott
és munkavállaló állomány

6 670

Összesen legfeljebb

31 080

legfeljebb az összlétszám 24%-a

”
2. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat 2. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszáma nem tartalmazza a legfeljebb 8000 fő önkéntes tartalékos, valamint
a Magyar Honvédség rendelkezési állománya és az egészségügyi rendszer átalakításával összefüggésben a Magyar
Honvédség központi egészségügyi szervezetében a lakossági ellátást biztosító szervezeti elemek státuszainak
számát.”
3. Ez a határozat a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.
Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Hegedűs Lorántné s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 36/2016. (XII. 19.) OGY határozata
a keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek támogatásáról*
1. A magyar Országgyűlés együttérzését fejezi ki a világ összes vallási alapon üldözött kisebbségével, jelen
helyzetben pedig különösen azokkal a közel-keleti és afrikai keresztény közösségekkel, melyek tagjai áldozatul
estek a terroristák pusztító cselekményeinek, vagy pedig létükben vannak veszélyeztetve. Az önmagát Iszlám
Államnak nevező valamint más terrorszervezetek és milíciák által elkövetett barbár és embertelen bűncselekmények
eredményeként az elmúlt évtizedek legsúlyosabb emberi jogi és humanitárius jogi jogsértései zajlanak
a polgárháború sújtotta Szíriában és Irakban, melynek a keresztényeken kívül más vallási és etnikai kisebbségek is
elszenvedőjévé váltak.
2. Az Országgyűlés elítéli az önmagát Iszlám Államnak nevező, valamint más terrorszervezetek és milíciák által
a Közel-Keleten folyamatosan elkövetett számos terrorista bűncselekményt, a polgári lakosság elleni támadásokat,
az okozott vagyoni károkat, és a stabilitás aláásását. Elfogadhatatlan, hogy emberek azért vesztik el életüket, mert
hitükhöz hűek maradnak, vagy nem értenek egyet egy terrorszervezet ideológiájával.
3. Az Országgyűlés üdvözli Magyarország Kormányának részvételét a humanitárius segítségnyújtásban, valamint
minden olyan támogató lépését, mely a béke és a rend helyreállítását szolgálja a térségben.
4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy használjon fel minden elérhető fórumot annak érdekében, hogy
a keresztényeket, valamint más vallási közösségeket és kisebbségeket üldöző szervezetekkel szemben hatékony
fellépést sürgessen.
5. Az Országgyűlés felhívja a világ összes nemzetét és különösen a keresztény hagyományokkal rendelkező országokat
az üldözöttek melletti bátor és tetterős kiállásra.
6. A terrorizmus minden formája a békét és a biztonságot veszélyezteti. Minden terrorcselekmény annak indítékára,
elkövetőjére, időpontjára és helyszínére való tekintet nélkül bűncselekmény, és semmivel sem indokolható.
7. Az Országgyűlés kifejezi súlyos aggodalmát a jelenlegi helyzet miatt. Az önmagát Iszlám Államnak nevező
és más terrorszervezetek szélsőséges követői folyamatos emberi szenvedést okoznak brutális és erőszakos
cselekményeikkel. Tevékenységük nyomán országok destabilizálódhatnak, humanitárius katasztrófát eredményezve.
Az önmagát Iszlám Államnak nevező és más terrorszervezetekhez csatlakozó terroristák száma növekszik,
a felekezeti megosztottság pedig egyre nagyobb. Az Országgyűlés ismételten megerősíti aggodalmát a helyzet
romlása miatt, amennyiben nem születik mielőbb átfogó megoldás a problémák helyszínen történő kezelése
érdekében.
8. Az Országgyűlés a leghatározottabb módon elítél minden olyan bűncselekményt, melyet az önmagát Iszlám
Államnak nevező, valamint más terrorszervezetek és milíciák tagjai, a hozzájuk kapcsolódó egyének és csoportok
követnek el, így különösen a gyilkosságokat, a jogtalan bebörtönzést, kínzást, nők elrablását, a gyermekek
kizsákmányolását és a bántalmazását, a szexuális erőszakot, továbbá a rabszolgaságra kényszerítést, deportálást,
a lakosság erőszakos áttelepítését, a kényszerházasságot. Az Országgyűlés továbbá elítél minden, a kulturális javak,
vallási műemlékek, régészeti értékek ellen intézett tudatos és jogtalan támadást.
9. Az Országgyűlés elítél minden olyan cselekményt, amely mások vallásának erőszakos megváltoztatására irányul.
10. Az Országgyűlés a leghatározottabb módon elítéli a Szíriában és Irakban élő keresztény, jezidita és más vallási
csoportok lemészárlását.
11. Az önmagát Iszlám Államnak nevező és más terrorszervezetek fenyegetést jelentenek a nemzetközi békére és
biztonságra.
12. Az önmagát Iszlám Államnak nevező, valamint más terrorszervezetek és egyes milíciák által elkövetett atrocitások
népirtásnak, emberiesség elleni bűncselekményeknek és háborús bűncselekményeknek minősülnek, ezért a világ
országainak felelőssége, hogy véget vessenek ezeknek a bűncselekményeknek, és bíróság elé állítsák a felelősöket.
13. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Hegedűs Lorántné s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1789/2016. (XII. 19.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

82788

1. melléklet az 1789/2016. (XII. 19.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

1

296335

297102

XI.

Államháztartási egyedi
azonosító

Államháztartási egyedi
azonosító

1

Cím
szám

Cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K6

K5

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
szám

4

32

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Alcím
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

500,0
-500,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

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

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

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

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

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

Összesen

I.n.év

500,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

500,0
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Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név
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A Kormány 1790/2016. (XII. 19.) Korm. határozata
a Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról
A Kormány
1. felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a két minisztérium iratanyagának átmeneti
elhelyezése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket bér irattározási szolgáltatás igénybevételére,
elsősorban a 100 százalékban állami tulajdonban álló PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Korlátolt
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-672257) nyújtotta irattározási szolgáltatás igénybevételével;
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. március 1.
2. felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a két minisztérium meglévő papíralapú
iratanyaga csökkentése érdekében végezze el az iratanyag digitalizását, illetve selejtezését;
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pontban meghatározott feladat végrehajtását szolgáló
eszközbeszerzés érdekében gondoskodjon a szükséges legfeljebb 30 millió forint forrás rendelkezésre állásáról
a Belügyminisztérium részére;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
4. felhívja a belügyminisztert, hogy a központi közigazgatási szervek által bérirattározási, helyiségbérleti
konstrukcióban tárolt, illetve a fővárosi székhelyű területi államigazgatási szerveknél irattározott iratanyagok
mennyiségét mérje fel és azok hosszú távú elhelyezésére tegyen javaslatot;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2017. február 15.
5. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 4. pont szerinti iratanyag mennyiségének meghatározása során legyenek
figyelemmel a 2017. december 31-ig selejtezhető, illetve digitalizálható iratanyag mennyiségére is.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
a belügyminiszter által meghatározott adatszolgáltatási határidőben
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miniszterelnök

A Kormány 1791/2016. (XII. 19.) Korm. határozata
a 2017. évi CeBIT nemzetközi infókommunikációs vásáron történő magyar részvételről és a 2018. évi vásár
kiemelt partnerország státuszának megpályázásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország kiállítóként a korábbi időszaknál hangsúlyosabban vegyen részt a 2017. évi
CeBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron (a továbbiakban: Vásár), valamint benyújtsa pályázatát a 2018. évi
Vásár kiemelt partnerországi státuszára, továbbá felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Digitális Jólét
Programmal kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki
biztossal, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve lássa el a 2017. évi
és a 2018. évi Vásáron történő magyar részvétel teljes körű előkészítését és koordinálását, készítse el Magyarország
2018. évi pályázatát;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
digitális jólét programmal kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
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2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladatot az MNKH Magyar
Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. útján lássa el;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét
Programmal kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki
biztossal és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve készítsenek előterjesztést a 2018. évi Vásár kiemelt
partnerország státuszát biztosító hazai forrásigényről;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
digitális jólét programmal kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a pályázat megnyerését követően, 2017. május 30.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával a 2. pontban
meghatározottak figyelembevételével gondoskodjon a szükséges forrás biztosításáról
a)
a CeBIT nemzetközi infokommunikációs 2017. évi kiemelt megjelenés a XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 7. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és
szakmai programok támogatása cím javára 340,0 millió forint, továbbá
b)
sikeres pályázat esetén a 2018. évi Vásáron történő magyar részvétel teljes körű előkészítésének és
koordinálásának megvalósítása érdekében a 2018. évben felmerülő legfeljebb 1,6 milliárd forint
a kiadások fedezetéhez;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
4. a) pont vonatkozásában a felmerülés ütemében
4. b) pont vonatkozásában a 2018. évi költségvetés tervezésekor
5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft ügyvezetője
útján az 1. pontban foglalt feladatok teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a beszerzések
mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		
		

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.

