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II. Törvények

2018. évi XLII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges 
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az  Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és az  Ománi Szultánság Kormánya 
között a  diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló 
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE 
OF OMAN ON THE MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL AND SERVICE 
PASSPORTS

The Government of Hungary and the Government of the Sultanate of Oman, hereinafter referred to as “Party” or the 
“Parties”;
Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic, special and service passports in the territory 
of the other Party;
Desiring to strengthen the friendly relations between both countries;

Have agreed to the following:

Article 1
The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:

 1. Valid diplomatic or foreign service and service (hereinafter: service) passports of the Government of Hungary.
 2. Valid diplomatic, special or service passports of the Government of the Sultanate of Oman.

Article 2
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter into, exit from, transit 
through the territory of the other Party without a visa requirement and stay there without a  residence permit for 
a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) day period, which entails considering 
the one hundred and eighty (180) day period preceding each day of stay.

Article 3
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, must not undertake any paid 
activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 4
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall abide by the laws and 
regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 5
The passports mentioned in Article 1, belonging to nationals of either Party, shall be valid for a period of at least six (6) 
months on their entry into the territory of the other Party.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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Article 6
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall enter, stay, exit, and transit 
through the territory of the other Party through the border-crossing points assigned for this purpose by the 
competent immigration authorities and without any restriction, except for entry restrictions relating to security, 
immigration, customs, and health, or any other provisions legally applicable to the holders of these passports.

Article 7
 1. Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, who are appointed to a diplomatic 

or consular mission or international organization in the territory of the other Party, and their family members 
forming part of their household may also enter without a  visa into territory of the other Party and stay there 
for a  period not exceeding the one described in Article 2, if their period of stay exceeds the length described in 
Article 2, they shall be required to obtain an appropriate entry visa prior to their entry.

 2. The Parties shall notify each other of the arrival of their above mentioned nationals through diplomatic channels.

Article 8
 1. This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals 

of the other Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their respective territories, reduce 
their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non grata or where they may 
present a risk to the national security, public order or public health, or where their presence within the respective 
territory is illegal.

 2. Where a national of the other Party has been affected by the provisions of this Article, the Party responsible for the 
aforementioned action shall notify the other Party in writing through diplomatic channels without delay.

Article 9
 1. In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports mentioned in Article 1 by a national of either 

Party in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder of the passport in 
question belongs to, shall provide him with the documents that enable him to return to the territory of the Party to 
which he is national of.

 2. The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly notify the competent authorities of the other 
Party of such incidents through diplomatic channels.

Article 10
 1. The Parties shall exchange personalized specimens of the passports mentioned in Article 1, through diplomatic 

channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.
 2. In case one of the Parties introduces a new diplomatic, special or service passport, the personalized specimens of 

the said passport shall be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least thirty (30) days prior 
to the date of their introduction.

Article 11
The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual written consent. Any amendment shall be made 
in form of a protocol and constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter into force in 
accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 16 of this Agreement.

Article 12
This Agreement shall not prejudice other obligations of the Parties arising under international agreements, or any 
bilateral agreements concluded between the two countries.

Article 13
The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 14
The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions of 
this Agreement by consultation through diplomatic channels.
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Article 15
 1. Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, completely or partially, for reasons relating 

to national security, public order or public health, or if it is evident that there is an abuse of the rights provided 
under this Agreement.

 2. The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, shall notify the other Party of the suspension 
and specify the reasons thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days before the entry of 
this suspension into force, and shall also inform the other Party of the end of this suspension in writing through 
diplomatic channels, at least seven (7) days before the end of this suspension.

 3. The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, 
holders of any of the passports mentioned in Article 1, that are located in the territory of the other Party.

Article 16
 1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day after receiving the last written notification through 

diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal legal procedures required for 
the entry into force of this Agreement have been completed.

 2. This Agreement shall be valid for an indefinite period of time, unless one of the Parties notifies the other in writing 
of its intention to terminate the Agreement in accordance with Article 17.

Article 17
Either Party may terminate this agreement at any time by notifying the other Party in writing, through diplomatic 
channels, of its decision to terminate at least ninety (90) days before the application of this termination.

Done at Muscat, on 25 April, 2018 in two originals, each in the Hungarian, Arabic and English languages, all texts 
being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

 For the Government of For the Government of The 
 Hungary Sultanate of Oman”

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ OMÁNI SZULTÁNSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT 
A DIPLOMATA, SZOLGÁLATI ÉS KÜLÖNLEGES ÚTLEVÉLLEL RENDELKEZŐ ÁLLAMPOLGÁRAIK 
VÍZUMMENTESSÉGÉRŐL

Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya (a továbbiakban: „Fél” illetve „Felek”),
Azzal a  szándékkal, hogy elősegítsék az  érvényes diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező 
állampolgáraiknak az országaik területére történő belépését,
Attól a  szándéktól vezérelve, hogy elősegítsék a  két ország közötti baráti kapcsolatok és együttműködés további 
fejlődését,

Az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk
A Megállapodás rendelkezéseinek hatálya az alábbi útlevelek birtokosaira terjed ki:

 1. Magyarország vonatkozásában az érvényes diplomata, külügyi szolgálati és szolgálati útlevelekre (a továbbiakban: 
szolgálati útlevelek),

 2. az Ománi Szultánság vonatkozásában az érvényes diplomata, szolgálati és különleges útlevelekre.

2. Cikk
A Felek azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak be 
a másik Fél területére, hagyhatják azt el, utazhatnak rajta át, valamint tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak 
ott bármely beutazástól számított száznyolcvan (180) napon belül kilencven (90) napot meg nem haladó 
időtartamban, a tartózkodás minden egyes napját megelőző 180 napot figyelembe véve.
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3. Cikk
A Felek 1. Cikk szerinti útlevéllel rendelkező állampolgárai a másik Fél területén való tartózkodásuk időtartama alatt 
nem folytathatnak olyan keresőtevékenységet, melynek folytatása munkavállalási engedélyhez kötött.

4. Cikk
A Felek 1. Cikk szerinti útlevéllel rendelkező állampolgárai a másik Fél állama területén való tartózkodásuk ideje alatt 
kötelesek a hatályos jogszabályokat betartani.

5. Cikk
A Felek 1. Cikkben említett állampolgárai útlevelének a  másik Fél államának területére történő beutazás 
időpontjától számított legalább hat (6) hónapig érvényesnek kell lenniük.

6. Cikk
A Felek 1. Cikk szerinti útlevéllel rendelkező állampolgárai a  nemzetközi határforgalom számára kijelölt 
határátkelőhelyeken léphetnek be, tartózkodhatnak, léphetnek ki, utazhatnak át a  másik Fél államának területén, 
korlátozás nélkül, kivéve a biztonsági, bevándorlási, vám-, egészségügyi és egyéb korlátozásokat, melyek jogszerűen 
alkalmazandóak ezen útlevelek birtokosaira.

7. Cikk
 1. Az egyik Fél államának azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevéllel rendelkeznek, és a másik Fél 

államában akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek tagjai, valamint a velük 
közös háztartásban élő családtagjai, és a  tartózkodásuk időtartama nem haladja meg a  2. Cikkben írt mértéket, 
ugyancsak vízum nélkül utazhatnak a  másik Fél területére. Amennyiben a  tartózkodásuk időtartama meghaladja 
a  2.  Cikkben írt mértéket, úgy előzetesen kiállított beutazó vízum birtokában léphetnek be és tartózkodhatnak 
a másik Fél államának területén.

 2. A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a fent említett állampolgáraik érkezéséről.

8. Cikk
 1. A Megállapodás nem érinti a  Felek illetékes hatóságainak azon jogát, hogy megtagadják a  területükre történő 

beutazást, illetve korlátozzák a  tartózkodás időtartamát, vagy visszavonják a  tartózkodás jogát az  1. Cikk szerinti 
útlevéllel rendelkező azon személyektől, akiknek a  területükön való jelenlétét nemkívánatosnak tartják, vagy 
amennyiben ezen személyek közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi kockázatot jelentenek, vagy ha az állam 
területén illegális módon tartózkodnak.

 2. Amennyiben a másik Fél állampolgára az e Cikk szerinti intézkedésben érintett, az intézkedést tevő Fél a másik Felet 
haladéktalanul, írásban, diplomáciai úton értesíti.

9. Cikk
 1. Amennyiben a  diplomata és szolgálati útlevél a  másik Fél államának területén elveszik, azt eltulajdonítják, 

megrongálódik vagy érvénytelenné válik, erről az  érintett állampolgár haladéktalanul értesíti a  fogadó állam 
illetékes hatóságait az állampolgársága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül, és az érintett 
diplomáciai vagy konzuli képviselet az említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki.

 2. Az említett diplomáciai vagy konzuli képviselet a másik Fél illetékes hatóságait az ilyen eseményről diplomáciai úton 
haladéktalanul értesíti.

10. Cikk
 1. A Felek a  Megállapodás aláírásától számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak 

az 1. Cikkben meghatározott útleveleik megszemélyesített mintaokmányait.
 2. Amennyiben az egyik Fél új diplomata, szolgálati vagy speciális útlevelet bocsát ki, vagy azt módosítja az említett 

útlevél megszemélyesített mintaokmányait legalább harminc (30) nappal a kibocsátásukat megelőzően, diplomáciai 
úton eljuttatja a másik Fél részére.
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11. Cikk
A Felek a Megállapodást közös írásbeli megegyezésük alapján módosíthatják. A módosítás jegyzőkönyv formájában 
történik, és a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A módosítások hatálybalépésére a 16. Cikk 1. bekezdése 
az irányadó.

12. Cikk
A Megállapodás nem érinti a  Felek nemzetközi megállapodásokból, vagy a  közöttük létrejött kétoldalú 
megállapodásokból fakadó kötelezettségeit.

13. Cikk
A Felek a Megállapodást a területükön érvényben lévő törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtják 
végre.

14. Cikk
A Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából a  Felek között felmerülő vitákat a  Felek barátságos módon, 
diplomáciai tárgyalások és konzultációk útján rendezik.

15. Cikk
 1. A Megállapodás alkalmazását nemzetbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból, vagy abban az esetben, ha 

a Megállapodás rendelkezéseivel nyilvánvalóan visszaéltek, a Felek bármelyike részben vagy egészben, ideiglenesen 
felfüggesztheti.

 2. A felfüggesztést alkalmazni kívánó Fél legalább hét (7) nappal a felfüggesztés hatálybalépése előtt diplomáciai úton, 
írásban értesíti a másik Felet a felfüggesztésről és annak okairól, valamint szintén írásban, diplomáciai úton értesíti 
a másik Felet a felfüggesztés megszüntetéséről legalább hét (7) nappal annak vége előtt.

 3. A Megállapodás felfüggesztése nem érinti azon, 1. Cikk szerinti útlevéllel rendelkező azon személyek jogállását, akik 
a másik állam területén életvitelszerűen tartózkodnak.

16. Cikk
 1. A Megállapodás a  Feleknek a  hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeik teljesítéséről szóló írásbeli, 

diplomáciai úton küldött értesítései közül az  utolsónak a  kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép 
hatályba.

 2. A Megállapodás határozatlan időre jön létre, kivéve, ha valamely Fél a  Megállapodás 17. Cikk szerinti 
megszüntetésének szándékáról szóló írásbeli értesítést küld a másik Fél részére.

17. Cikk
Bármelyik Fél jelen Megállapodást a  másik Félhez diplomáciai úton intézett, a  felmondás hatályba lépését 
megelőzően legalább 90 nappal korábban kelt írásbeli értesítés útján bármikor felmondhatja.

Készült Maszkatban, 2018. április 25-én két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindhárom szöveg 
egyaránt hiteles. Értelmezésbeli különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 Magyarország Kormánya az Ománi Szultánság Kormánya 
 nevében nevében” 

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 16. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2018. évi XLIII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról*

1. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény a következő alcímmel és 239/A. §-sal egészül ki:
„Jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetése
239/A.  § (1) Aki közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton engedély nélkül vagy az  engedélytől 
eltérően átalakított, a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott közúti járművet vagy 
különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművet vezet, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A  büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a  bűncselekményt iskolabusszal vagy különleges igényű  
– így különösen mozgásában korlátozott, idős vagy beteg – személyek szállítására szolgáló közúti járművel követik el.
(3) Aki az  e  §-ban meghatározott járművet engedély nélkül átalakít vagy átalakíttat, vétség miatt elzárással 
büntetendő.”

2. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 222. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Aki a zaklatást
a) házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére,
b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére,
c) hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve, illetve
d) hivatalos személy sérelmére, hivatali tevékenységével össze nem egyeztethető helyen vagy időben
követi el, az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben két évig, a  (2)  bekezdésben meghatározott esetben bűntett 
miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2018. évi XLIV. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosításáról**

1. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 7. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény megállapíthatja egyes szabálysértési tényállások esetén)
„c) az alkalmazható kényszerintézkedésekre, a helyszíni eljárásra, az előkészítő eljárásra, a bírósági eljárásra, valamint 
a büntetés, intézkedés végrehajtására vonatkozó eltérő szabályokat.”

2. §  A Szabs. tv. 83. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha)
„m) a 10. § szerinti elzárást kizáró ok kerül a 178/B. § (11) bekezdése tekintetében megállapításra.”

3. §  A Szabs. tv. 152. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A szabálysértési nyilvántartások)
„c) helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartása.”

  * A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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4. § (1) A Szabs. tv. 155. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  szabálysértési nyilvántartó szerv a  helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartásába felvett adatokat 
a helyszíni intézkedéstől számított 90 napig, vagy a szabálysértési eljárás megindításáig kezeli.”

 (2) A Szabs. tv. 155. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Ha az  ügyben eredményes közvetítői eljárást folytattak le, a  szabálysértési nyilvántartó szerv a  154.  § 
(2)  bekezdés c), d), f ), h), i) és j)  pontjában meghatározott adatokat az  eredményes közvetítői eljárás befejezését 
követő egy évig kezeli.”

5. §  A Szabs. tv. a 156/C. §-t követően a következő 115/C. alcímmel egészül ki:
„115/C. A helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartása
156/D. § (1) A helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, akivel szemben 
– a 178/B. § szerinti szabálysértés miatt – helyszíni intézkedésre került sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről a szabálysértési eljárás megindítása esetén nem kell adatot közölni.
(3) A helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartása tartalmazza
a) a kapcsolati kódot,
b) a  szabálysértési eljárás alapjául szolgáló szabálysértés gyanú szerinti elkövetési helyét, a  helyszíni intézkedés 
kezdő és befejező időpontját.
(4) A  helyszíni intézkedés alá vontak nyilvántartása számára, jogszabályban meghatározott formában és módon, 
adatot a rendőrség közöl.”

6. § (1) A Szabs. tv. 133/B. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„133/B. Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése”

 (2) A Szabs. tv. 133/B. alcíme a következő 178/B. §-sal egészül ki:
„178/B. § (1) Aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az szabálysértést követ el.
(2) Mellőzni kell a szabálysértési eljárás megindítását és helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni, ha
a) az elkövető a rendőr felszólítására az elkövetés helyét elhagyja, vagy
b) az elkövető a  jelenlévő hatóság vagy más szerv vagy szervezet felajánlott segítségét elfogadva együttműködik 
a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében.
(3) A  helyszíni figyelmeztetéssel egyidejűleg a  rendőr az  elkövetőt tájékoztatja a  (4)  bekezdésben foglalt 
jogkövetkezményekről.
(4) Akit 90 napon belül 3 alkalommal a  (2)  bekezdés szerint a  szabálysértés elkövetése miatt a  helyszínen 
figyelmeztettek, azzal szemben az újabb elkövetéskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető.
(5) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely 
alapján megállapítható, hogy a  közterületen való életvitelszerű tartózkodás a  lakó- és tartózkodási hely, valamint 
egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a  közterületen való huzamos tartózkodás érdekében valósul 
meg, és a  közterületen való tartózkodás körülményeiből, vagy a  magatartásból arra lehet következtetni, hogy 
a  jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet –  így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, 
öltözködés, állattartás – az elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés
a) miatt pénzbírság nem szabható ki,
b) elkövetésén tetten ért személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.
(7) A  bíróság elé állítás érdekében az  (1)  bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjét a  rendőrségre elő 
kell állítani, meg kell hallgatni és – a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel – szabálysértési őrizetbe kell venni.
(8) A rendőrség a szabálysértési őrizet ideje alatt gondoskodik az elkövető tisztálkodásáról és tiszta ruhával történő 
ellátásáról.
(9) Az  (1) bekezdés szerinti szabálysértés elkövetőjének előállítása során azon ingóságokat, amelyeket az elkövető 
nem vesz magához, de úgy nyilatkozik, hogy azokra igényt tart, valamint amelyek vonatkozásában a  nyilatkozat 
a helyszíni intézkedés során nem szerezhető be, a Kormány rendeletében meghatározott szerv ideiglenes tárolásba 
veszi.
(10) A  Kormány rendeletében meghatározott szerv a  (9)  bekezdés szerinti ingóságot 6 hónapig őrzi meg. 
A  megőrzési idő leteltét követően az  általános szabálysértési hatóság intézkedik az  ingóságok megsemmisítése 
iránt. Ha az ingóság gyorsan romló, bomló, tárolhatatlan dolog, akkor azt haladéktalanul meg kell semmisíteni.
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(11) Akivel szemben a 10. §-ban meghatározott elzárást kizáró ok áll fenn, azzal szemben az eljárást az előkészítő 
eljárást folytató szerv megszünteti.
(12) Ha a  meghallgatás során az  elkövető úgy nyilatkozik, hogy a  közérdekű munka végzését vállalja, akkor 
az  előkészítő eljárást lefolytató szerv a  szabálysértési őrizet ideje alatt intézkedik a  foglalkoztathatósági 
szakvélemény beszerzése iránt.
(13) Az  (1)  bekezdés szerinti szabálysértés elkövetőjével szemben a  szabálysértési őrizet a  bíróság jogerős 
döntéséig, de legfeljebb a nem jogerősen kiszabott szabálysértési elzárás tartamáig tart. Az elsőfokú bíróság által 
nem jogerősen kiszabott közérdekű munka büntetés esetén a  szabálysértési őrizet a  14.  § (2a)  bekezdésében 
meghatározott beszámítás szerinti tartamig tart. Ha az  elsőfokú bíróság figyelmeztetés intézkedést alkalmaz, 
az elkövetőt haladéktalanul szabadítani kell.
(14) A  bíróság az  elsőfokú döntését az  őrizetbe vételtől számított 72 órán belül hozza meg. Az  elsőfokú döntés 
elleni fellebbezést a végzés kihirdetését követően a tárgyaláson be kell jelenteni, amelyet a bíróságnak írásba kell 
foglalnia. A bíróság az iratokat haladéktalanul felterjeszti a törvényszékhez.
(15) A bíróság a másodfokú döntését az elsőfokú döntést követő 30 napon belül hozza meg.
(16) Ha a  technikai feltételek biztosítottak, akkor a  bírósági eljárásban az  elkövető jelenléte telekommunikációs 
eszköz útján is biztosítható.
(17) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az  e  törvényben foglalt feltételek fennállása esetén 
figyelmeztetés intézkedés, közérdekű munka vagy elzárás szabható ki. Ha az  elkövető a  közérdekű munka 
elvégzését nem vállalja, elzárás szabható ki.
(18) Ha a bíróság elzárás büntetést szab ki, ennek azonnali foganatba vételét rendeli el.
(19) A  (17)  bekezdés szerint kiszabott közérdekű munka végrehajtására az  elkövetés helye szerinti településen 
kerül sor.
(20) Ha az  eljárás alá vont személyt az  (1)  bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetésének időpontját 
megelőző hat hónapon belül már két ízben jogerősen felelősségre vonták az  (1)  bekezdésben meghatározott 
szabálysértés elkövetése miatt, az ismételten elkövetett (1) bekezdés szerinti szabálysértés miatt közérdekű munka 
büntetés nem szabható ki, valamint figyelmeztetés intézkedés nem alkalmazható.”

7. §  A Szabs. tv. a 179. §-t megelőzően a következő 133/C. alcím címmel egészül ki:
„133/C. Közös szabályok a XXIII. Fejezetben foglalt szabálysértések tekintetében”

8. §  A Szabs. tv. 250. § (1) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„f ) meghatározza az  életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés szerinti eljárásra 
jogosult más szerv vagy szervezetek körét és feladataikat,
g) meghatározza az  életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés elkövetőjének 
tulajdonában álló ingóságok ideiglenes tárolását végző szervet, illetve az ingóságok tárolására és megsemmisítésére 
vonatkozó részletes szabályokat.”

9. §  A Szabs. tv. 254. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az önkormányzatok 2018. október 15-ig hatályon kívül helyezik azokat az önkormányzati rendeleteiket, amelyek 
a közterületek azon részének kijelölésére vonatkoznak, ahol a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális 
értékek védelme érdekében az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást jogellenessé minősítik.”

10. §  A Szabs. tv.
a) 155. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(2b) bekezdésben”,
b) 157. § (1a) bekezdésében a „155. § (2a) bekezdése” szövegrész helyébe a „155. § (2b) bekezdése”
szöveg lép.

11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–6. §, a 8. §, a 10. § és a 12. § 2018. október 15-én lép hatályba.
 (3) A 7. § 2018. október 16-án lép hatályba.
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12. §  Hatályát veszti a Szabs. tv.
a) 250. § (4) bekezdése, valamint
b) 133/C. alcíme.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2018. évi XLV. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról*

1. §  Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény (a  továbbiakban: Atv.) 13.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nukleáris létesítménnyel összefüggő hatósági engedélyezési eljárás során biztosítani kell a  szakértőként 
eljáró személy vagy szervezet függetlenségét. Az egyes eljárásokban kirendelt vagy felkért szakértő vagy szakértő 
szervezet nem lehet az  eljárásban érintett ügyfelek egyikének sem a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi 
V.  törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, nem állhat 
semmilyen közvetlen vagy közvetett tulajdonosi kapcsolatban a kérelmezővel vagy annak vezető tisztségviselőivel, 
a  hatósági eljárásban megjelölt technológiaszállítóval és nem vehet részt a  szakvéleménnyel érintett 
dokumentumok, valamint azok kiegészítő és háttérdokumentumai kidolgozásában. Szakértő szervezet esetében 
a hozzátartozói kapcsolatot a szakértő szervezet vezető tisztségviselői és a 19/B. § (2a) bekezdése szerinti szakértői 
minősítéssel rendelkező személy tekintetében kell figyelembe venni.
(2) A  nukleáris létesítmény nukleáris biztonságára lényeges hatással lévő tevékenység engedélyezése esetében 
a kérelmet megalapozó dokumentációt független műszaki szakértői értékelésnek kell alávetni. A független műszaki 
szakértői értékelést a kérelmező a hatósági eljárásban, az arra vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények szerint 
nyújtja be az atomenergia-felügyeleti szervhez.”

2. §  Az Atv. „Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő” alcím címe helyébe a  következő 
alcím cím lép:
„Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő és szakértő szervezet”

3. § (1) Az Atv. 19/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A független műszaki szakértői tevékenység szakértő szervezet által történő ellátását a kamara kérelemre annak 
a  szervezetnek engedélyezi, amely legalább egy, az  általa végezni kívánt műszaki szakértői területen szakértői 
minősítéssel rendelkező személyt foglalkoztat, bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszony keretében.”

 (2) Az Atv. 19/B. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az  MMK az  engedéllyel rendelkező független műszaki szakértő szervezetekről nyilvántartást vezet. 
A  nyilvántartás a  Szolgtv.-ben meghatározottakon túl tartalmazza mindazon személyeknek a  (3)  bekezdés 
a)–d)  pontjaiban foglalt adatait, akiknek szakképzettségét és szakmai gyakorlatát az  engedély megadásakor 
a kamara figyelembe veszi, továbbá a független műszaki szakértő szervezet szakterületét, a szakértői tevékenységet 
engedélyező határozat számát, kiállításának napját és a  nyilvántartási számot. Amennyiben a  kamara olyan 
természetes személy szakképzettségét, szakmai gyakorlatát veszi figyelembe, aki a (3) bekezdés alapján a szakértői 
nyilvántartásában is szerepel, akkor e  személy vonatkozásában a  szakértői státuszát és nyilvántartási számát, 
a  szakértői tevékenységtől való eltiltás tényét, annak okát, időtartamát, az  alapjául szolgáló határozat véglegessé 
válásának napját és a szakértői tevékenység szünetelésének tényét, kezdő napját és időtartamát is fel kell tüntetni 
a független műszaki szakértő szervezetek nyilvántartásban.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) Az Atv. 19/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A független műszaki szakértő szervezetekre vonatkozó nyilvántartás adatai közül a Szolgtv.-ben meghatározott 
adatokon túl nyilvános mindazon természetes személyek neve, szakmai gyakorlatának rövid leírása és ideje, 
szakterülete, műszaki szakértők esetén a  nyilvántartási száma, akik a  (3b)  bekezdés alapján a  nyilvántartásban 
szerepelnek, továbbá a  független műszaki szakértő szervezet engedélye kiállításának napja és a  nyilvántartási 
száma. A nyilvántartás a független műszaki szakértő szervezet szakterülete, a szakértői tevékenységet engedélyező 
határozat száma, a kiállítás napja és a nyilvántartási szám tekintetében közhitelesnek minősül.”

 (4) Az Atv. 19/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  kamara a  szakértői tevékenység, valamint a  szakértő szervezet tevékenysége gyakorlásával kapcsolatos 
határozata meghozatalával egyidejűleg továbbítja a nyilvántartásba vételhez szükséges valamennyi adatot az MMK 
számára, amely haladéktalanul gondoskodik a  szakértő vagy a  szakértő szervezet adatainak nyilvántartásba 
vételéről.”

4. §  Az Atv. 19/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E § alkalmazása szempontjából külföldi az a személy, aki nem EGT-állam állampolgára és az a szakértő szervezet, 
amely nem tartozik a Szolgtv. hatálya alá.”

5. §  Az Atv.
a) 19/A. § (1) és (2) bekezdésében a „személy” szövegrész helyébe a „személy vagy szervezet” szöveg,
b) 19/A.  § (1)  bekezdésében az „az végezhet” szövegrész helyébe az „az a  személy vagy szervezet végezhet” 

szöveg,
c) 19/A. § (2) bekezdésében az „akit” szövegrész helyébe az „akit vagy amelyet” szöveg,
d) 19/B.  § (1)  bekezdésében az „annak engedélyezi” szövegrész helyébe az „annak a  személynek engedélyezi” 

szöveg,
e) 19/B.  § (3)  bekezdésében az  „a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.  törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.)” szövegrész helyébe az „a Szolgtv.” 
szöveg,

f ) 19/C. § (2) bekezdésében a „tizenegy” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
g) 19/C. § (3) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „legalább három” szöveg,
h) 19/C. § (7) bekezdésében a „Ha a szakértő” szövegrész helyébe a „Ha a  független műszaki szakértő személy 

vagy szervezet” szöveg,
i) 19/D. § (1) és (2) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértő vagy szakértő szervezet” szöveg,
j) 19/D. § (2) bekezdésében a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés vagy referencia” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti az Atv. „Az atomenergia alkalmazása körében eljáró műszaki szakértő szervezet” alcíme.

7. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2018. évi XLVI. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról*

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

1. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, 
szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A  versenyző vagy amatőr vagy 
hivatásos sportoló.”

2. §  Az Stv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  doppingtilalomra, valamint a  doppingvizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat a  Kormány rendeletben 
állapítja meg.”

3. §  Az Stv. 47. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  választottbíráskodásról szóló törvénytől eltérően sportszervezetek jogvitáiban a  Sport Állandó 
Választottbíróságot és a svájci székhelyű Court of Arbitration for Sport választottbírósági intézményt kivéve állandó 
vagy eseti választottbíróság nem járhat el.”

4. §  Az Stv. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  sport irányításával, szabályozásával és ellenőrzésével összefüggő, e  törvényben és külön jogszabályokban 
meghatározott feladatok ellátásáról a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.”

5. §  Az Stv. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány által külön jogszabályban olimpiai központnak minősített, állami tulajdonban lévő ingatlanok 
vagyonkezelője köteles e  központokat elsődlegesen sportcélokra használni, ezt a  célt az  olimpiai központok 
másodlagos használata során sem veszélyeztetheti.”

6. §  Az Stv. 76/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76/G. § A nemzeti sportinformációs rendszerbe a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló kormányrendeletben 
foglaltak szerint személyes adatnak nem minősülő adatokat szolgáltatnak
a) a sportszervezetek,
b) a sportszövetségek,
c) a sportköztestületek és
d) a sportlétesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője vagy használója.”

7. §  Az Stv. 77. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„n) sportrendezvény helyszíne: az  a  nyilvános hely vagy a  közterület meghatározott része, ahol a  sportrendezvényt 
megtartják és ahol néző tartózkodhat,”

8. §  Az Stv. 78. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Hivatásos sportoló sportszervezettel e  törvény hatálybalépése után egyéni vállalkozóként hivatásos sportolói 
tevékenysége körében polgári jogi szerződést nem köthet. A már megkötött polgári jogi szerződések a szerződéses 
időtartam végéig, de legfeljebb 2006. december 31-ig hatályosak.”

9. §  Az Stv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/I. §-sal egészül ki:
„78/I. § (1) A sportszövetség által a 37. § alapján el nem vont vagy nem elvonható labdarúgó
a) sporttevékenység,

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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b) sportversenyek (mérkőzések)
televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus-digitális technikákkal (pl. internet) történő közvetítésével 
(e  §  alkalmazásában a  továbbiakban együtt: közvetítések) kapcsolatos szerződések hatálya 2018. szeptember 30. 
napjával megszűnik, és ha e  napon a  közvetítésekkel kapcsolatos szerződésekből eredő vagyoni értékű jogokkal 
a  sportszervezeten vagy sportszövetségen kívül más személy vagy szervezet rendelkezik, akkor a  közvetítésekkel 
kapcsolatos jogok 2018. szeptember 30. napján kártalanítás ellenében a törvény erejénél fogva a sportszervezetre 
szállnak vissza. A kártalanítás megállapítására, összegére, a bírósági hatáskörre és az igény érvényesítésére a Civil tv. 
75. §-ának rendelkezései az irányadóak.
(2) E  törvénynek a  sportról szóló 2004.  évi I.  törvény és az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint 
a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.  évi CLXXV.  törvény módosításáról szóló 2018.  évi 
XLVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 47. § (8) bekezdését a Módtv4. hatálybalépése előtt kötött 
szerződésekből eredő jogviták esetében is alkalmazni kell.”

10. §  Az Stv.
a) 76/D. § (3) bekezdésében a „kezelheti” szövegrész helyébe a „kezeli” szöveg,
b) 76/E. § (1) bekezdésében a „pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a „pontja szerinti” szöveg,
c) 76/F. § (2) bekezdésében a „bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „bekezdésében meghatározott” szöveg,
d) 79. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontjában a „szabályokat és” szövegrész helyébe a „szabályokat,” szöveg
lép.

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

11. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 75. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdésből eredő kártalanítási igény – ha a  Ptk. alapján egyéb okból még nem évült el  – 
2018. december 30. napján elévül. Az elévülést kizárólag a (3) bekezdés szerinti bírósági eljárást megindító kereset 
benyújtása szakítja meg, az elévülés egyéb okból való megszakításának vagy nyugvásának helye nincs.”

3. Záró rendelkezések

12. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2018. évi XLVII. törvény
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról*

1. § (1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) elkülönített állami pénzalap. Az Alap célja
a) támogatások nyújtása
aa) a  határon túli magyarságnak a  szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi 
gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti 
sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében,
ab) Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös megismerése, valamint a  nemzeti 
teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatása céljából, a  magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások 
elősegítése érdekében létrehozott Magyarság Háza program működéséhez, valamint

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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b) a  határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítása és 
a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti célok kedvezményezettje lehet:
a) a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy,
b) civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi 
önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat), és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű 
intézmény,
c) gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy (a  továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen 
mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint
d) egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház és azok hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális 
vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.”

 (2) A Bgatv. 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) elkülönített állami pénzalap. Az Alap célja]
„a) támogatások nyújtása
aa) a  határon túli magyarságnak a  szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi 
gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti 
sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében,
ab) Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös megismerése, valamint a  nemzeti 
teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatása céljából, a  magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások 
elősegítése érdekében létrehozott Magyarság Háza program működéséhez,
ac) a magyar–magyar kapcsolatok építését célzó Határtalanul! program lebonyolításával összefüggésben, valamint”

 (3) A Bgatv. 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott célok ellátásával, valamint az  Alap kezelésével, működtetésével 
összefüggésben az Alapból nyújtott támogatás kedvezményezettje lehet az Alap kezelő szerve.”

2. §  A Bgatv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Alapból a következő támogatási célokra igényelhető, illetve nyújtható támogatás:
a) nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés (ideértve a Szátv. 14. §-ában foglalt támogatásokat is), továbbá tankönyv- 
és taneszköz-támogatás, ösztöndíj és közösségi sporttevékenység céljára;
b) a  magyar kultúra és tudomány fejlesztésével, megőrzésével, gyarapításával és megismerhetővé tételével, 
a hagyományos magyar kultúrtáj védelmével kapcsolatos célokra;
c) gazdasági típusú, ezen belül kiemelten turisztikai, idegenforgalmi, vendéglátóipari, környezetvédelmi, 
energiahatékonysági célokra;
d) az  európai uniós tagsággal és az  Európai Unió által biztosított támogatások felhasználásával kapcsolatos 
továbbképzési tevékenység ellátására;
e) tömegtájékoztatási (nyomtatott és elektronikus sajtó) célokra;
f ) önkormányzat, önkormányzatok társulása, önkormányzati szövetség, mint kedvezményezett részére
fa) az Európai Unió által is támogatott határmenti program céljára;
fb) magyarországi településsel közös infrastruktúra kialakítása, így különösen utak, hidak építése, kommunális és 
kommunikációs célú támogatások, természetes adottságok fokozott kihasználása, testvértelepülési kapcsolatok 
–  ezen belül különösen a  kulturális és sportkapcsolatok – kialakítása és erősítése, közös környezetvédelmi 
programok létrehozása, az  Európai Unió külső határszakaszán a  kishatárforgalom feltételeinek megteremtése 
céljára.”

3. § (1) A Bgatv. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Alappal – az e  törvényben foglaltak figyelembevételével – négytagú bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) 
rendelkezik. A  Bizottság tagja a  nemzetpolitikáért felelős miniszter, a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter 
által kijelölt személy, az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt személy, valamint a nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár.
(2) Az Alap bevételei:
a) belföldi vagy külföldi természetes személyek és jogi személyek által teljesített önkéntes befizetések, adományok,
b) központi költségvetési támogatások,
c) az Alap tárgyévet megelőző évi, visszahagyott költségvetési maradványa,
d) egyéb bevételek.”
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 (2) A Bgatv. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Központi költségvetési támogatásként
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti befizetések, adományok előző naptári évi összegével azonos rendszeres, központi 
költségvetésből származó támogatás, amely nem lehet kevesebb, mint amennyi az  Alap bevételeinek 1 milliárd 
forint összegre való kiegészítéséhez szükséges,
b) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az a) pont alá nem tartozó támogatás,
c) eseti támogatás
illeti meg az Alapot.
(6) Az  Alap kezelése során felmerülő – így különösen a  támogatási programok, pályázatok előkészítésével, 
elbírálásával, a  támogatások lebonyolításával, valamint azok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos 
személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges – alapkezelői működési kiadásokat az Alap finanszírozza.”

4. § (1) A Bgatv. a 9. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„4/A. Az Alap kezelő szerve”

 (2) A Bgatv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és nyilvántartásával 
összefüggő, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti feladatokat az Alap kezelő szerveként 
az állam 100%-os tulajdonában álló Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) látja el.”

 (3) A Bgatv. 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Alapkezelő felett a  tulajdonosi jogokat a  nemzetpolitikáért felelős miniszter gyakorolja. Az  Alapkezelő 
ügyvezetői feladatait a  vezérigazgató látja el. A  vezérigazgatót a  Bizottság javaslatára a  nemzetpolitikáért felelős 
miniszter nevezi ki és menti fel. Az Alapkezelő egyéb foglalkoztatottjai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató 
gyakorolja.
(3) Az  Alapkezelő – feladatainak hatékony ellátása céljából – az  alapkezelői feladatok vagy azok egy részének 
ellátása érdekében más jogi személyt létrehozhat, abban alapítói jogokat, részesedést szerezhet, vagy közreműködő 
szervezetet megbízhat.”

5. § (1) A Bgatv. 9/A. § nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A.  § Az Alapkezelő vezérigazgatója, illetve az  Alapkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban álló személy nem lehet”

 (2) A Bgatv. 9/A. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f ) az  Alapkezelőt, valamint a  9.  § (3)  bekezdése szerinti jogi személyt, szervezetet ide nem értve, az  Alapból 
támogatásban részesülő szervezet képviselője vagy annak közeli hozzátartozója.”

6. §  A Bgatv. 4. alcíme a következő 9/C. §-sal és 9/D. §-sal egészül ki:
„9/C.  § Az Alapkezelő ellátja a  jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és a  jogszabályban 
meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat kezelésével és az  azokból nyújtott 
támogatások lebonyolításával kapcsolatos egyes feladatokat.
9/D. § Az Alapkezelő a Kormány rendeletében vagy nyilvános határozatában meghatározott nemzetpolitikai céllal 
összefüggésben jogosult ingatlan tulajdonjogát megszerezni, azt fenntartani, üzemeltetni, valamint az  állam 
tulajdonában álló ingatlan tekintetében vagyonkezelői vagy használati jogot gyakorolni.”

7. §  A Bgatv. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Alap 1.  § (1)  bekezdésében meghatározott céljainak elérése, továbbá a  támogatási rendszer egészének 
koordinálása és szabályszerű működése érdekében az  Alapkezelő az  Alapból támogatásban részesülő 
kedvezményezettekről, a  támogatás iránt benyújtott pályázatokról és egyedi kérelmekről, a  bevételekről és 
kiadásokról, valamint a  Bizottság Alappal kapcsolatos döntéseiről nyilvántartást vezet, és azt a  személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogszabályok és európai uniós jogi aktusok szerint kezeli.”

8. §  A Bgatv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Alap működésének nyilvánosságát az  Alap – Alapkezelő által működtetett – internetes honlapja 
(a továbbiakban: honlap) is biztosítja. A honlapon közzé kell tenni
a) a Bizottság Alappal kapcsolatos döntéseit, azok meghozatalától számított 15 napon belül,
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b) az Alap működésére vonatkozó valamennyi jogszabályt, belső szabályozó eszközt és egyéb rendelkezést,
c) a Bizottság és a Kollégium tagjainak nevét.”

9. §  A Bgatv. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Bizottság – különös méltánylást érdemlő esetben – eltekinthet az  ügyleti, illetve késedelmi kamat 
felszámításától, illetve dönthet a már megállapított kamat részben vagy egészben történő elengedéséről, kivéve, ha 
a támogatást gazdaságfejlesztési célra kapták vagy használták fel.”

10. §  A Bgatv. a következő 22–27. §-sal egészül ki:
„22.  § (1) Az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a  továbbiakban: EMET) által 2018. augusztus 31-én 
az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért és – a  Kormány rendeletében meghatározott kivétellel  – 
a  nemzetiségpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörével összefüggésben végzett feladatokat 2018. 
szeptember 1-jétől az Alapkezelő látja el.
(2) A  feladatok átadás-átvétele az  EMET-tel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való 
hivatkozással az  Alapkezelővel szemben szerződésszegésre alapított igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó 
igényt nem lehet érvényesíteni.
(3) Az Alapkezelő az (1) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggő jogviszonyok vonatkozásában jogosult
a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,
b) belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó támogatási jogviszonyokban, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó biztosítéki szerződésekben, részletfizetési megállapodásokban 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő 
az EMET jogutódja.
23. § Az átadás-átvétel kiterjed különösen
a) a  feladatok ellátásához használt ingó eszközállományra, az  azokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, 
valamint egyéb vagyoni jogokra és kötelezettségekre,
b) a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok 
gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyukra, munkaviszonyukra,
c) a feladatok ellátását biztosító működési jellegű előirányzatok átcsoportosításának rendjére.
24. § (1) Az átadás-átvétellel érintett feladatokat és az azokhoz kapcsolódó egyes segítő, támogató feladatokat ellátó 
foglalkoztatottak tekintetében a munkáltató 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő, a munkáltatói jogok gyakorlója 
és a kötelezettségek teljesítője az Alapkezelő vezérigazgatója.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató személyében bekövetkező változás alapján a 2018. augusztus 31. napján
a) az  EMET-nél fennálló, jogutódlással érintett kormányzati szolgálati jogviszony az  Alapkezelővel fennálló 
munkaviszonnyá alakul át 2018. szeptember 1. napjával,
b) az  EMET-nél fennálló, jogutódlással érintett munkaviszony az  Alapkezelővel fennálló munkaviszonyként 
folytatódik 2018. szeptember 1. napjától.
(3) A  munkáltató személyében bekövetkező változás a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony időtartamának 
határozatlan vagy határozott idős, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegén nem változtat.
(4) Ha a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor 
kikötött próbaidő időtartama 2018. augusztus 31. napjáig nem telik le, a próbaidő a jogviszony létesítésekor kikötött 
időtartamig áll fenn.
(5) A munkáltató személyében bekövetkező változással érintett, az Alapkezelőnél továbbfoglalkoztatott személyek 
munkáltatói kölcsönei vonatkozásában az Alapkezelő az EMET jogutódja.
(6) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személyek tekintetében az  Alapkezelő az  állami adó- és vámhatóság 
felé fennálló, a  munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataira vonatkozó jelentéstételi és 
változásbejelentési kötelezettségének 2018. szeptember 15-éig tehet eleget.
(7) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 72. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, ha 
az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatott tekintetében a 9/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.
(8) Az  (1)–(7)  bekezdésben külön nem szabályozott kérdésekben a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi 
CXCIX. törvény 72. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
25.  § (1) A  2018. augusztus 31-én folyamatban lévő, az  átadás-átvétellel érintett feladatok ellátása érdekében 
indított közbeszerzési eljárásokban az  EMET – mint ajánlatkérő – helyébe 2018. szeptember 1-jétől az  Alapkezelő 
lép.
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(2) Az  átadás-átvétellel érintett feladatok ellátásával összefüggő, az  EMET javára kiadott, hatályban lévő hatósági 
engedélyek jogosultjának 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő minősül. A hatósági engedélyek ennek megfelelő 
módosítását az Alapkezelő kezdeményezi.
26.  § (1) Az  átadás-átvétellel érintett feladatokhoz használt tárgyi eszközökkel – ideértve az  informatikai-
telekommunikációs eszközöket is – kapcsolatos vagyonkezelői jogok és kötelezettségek jogosultja és kötelezettje 
2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő.
(2) A  feladatok ellátásához szükséges vagyonelemeket az  EMET az  Alapkezelő részére köteles 
2018. szeptember 1-jével átadni azzal, hogy az átadott vagyonelemek átadás napja szerinti állapotáról az EMET és 
az Alapkezelő mennyiségi és értékbeni leltárt vesz fel, és az Alapkezelő azt 2018. szeptember 30-éig a tulajdonosi 
joggyakorló részére megküldi. A leltár megküldését követően az Alapkezelő és a tulajdonosi joggyakorló az átvett 
vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosítja. Az  EMET a  könyvviteli, nyilvántartási számlái és 
részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a  folyamatos könyvelés keretében a  könyveiből 2018. augusztus 31. 
napjával kivezeti az  átadott vagyonelemeket, és azokat a  tulajdonosi joggyakorló ugyanezen napi állapotnak 
megfelelő értéken könyveiben nyilvántartásba veszi.
27.  § (1) Az  EMET és az  Alapkezelő átadás-átvételi eljárást folytat le. Az  átadás-átvételi eljárás levezetője 
az Alapkezelő. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben
a) tételesen meg kell határozni az átadás-átvétellel érintett feladatokat, feladatcsoportokat,
b) rendelkezni kell az átadás-átvétellel érintett feladatokhoz, feladatcsoportokhoz kapcsolódó szerződések, okiratok, 
szabályzatok és más dokumentumok eredeti és hiteles másolati példányainak átadásáról,
c) meg kell határozni a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 3. § (3) bekezdése és 72. § (1) és 
(10)  bekezdése alapján az  Alapkezelőhöz kerülő szakmai és az  ahhoz kapcsolódó létszámarányos funkcionális 
létszámkeretet, a  munkáltató személyében bekövetkező változással érintett személyek körét és személyi anyaguk 
átadás-átvételének módját és időpontját,
d) meg kell határozni az  EMET elemi költségvetése módosított előirányzatainak az  átadás-átvétellel érintett 
időarányos részét,
e) meg kell határozni az  átadás-átvétellel érintett feladatok, feladatcsoportok végrehajtásához használt, 
leltári számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyon (így különösen informatikai, 
multifunkcionális tárgyi eszköz, gépjármű) és vagyoni értékű jog körét és átadásának napját.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti átadás-átvételt, illetve a  jegyzőkönyv elkészítését legkésőbb 2018. szeptember 15-éig 
végre kell hajtani. A jegyzőkönyv aláírására az érintett szervezetek vezetői jogosultak.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvétele mellett az  EMET vezetője vagy általa meghatalmazott személy 
adja át az átadás-átvétellel érintett feladathoz kapcsolódóan az EMET, illetve általa ellátott és 2018. augusztus 31-én 
folyamatban lévő ügyeket az Alapkezelő vezérigazgatójának vagy az általa meghatalmazott személynek.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében az  EMET tájékoztatást nyújt mindazon 
tényekről, átadja mindazon okiratokat az Alapkezelőnek, amelyek 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelőt megillető 
jogok és az Alapkezelőt terhelő kötelezettségek gyakorlásához, illetve érvényesítéséhez szükségesek.
(5) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében az  EMET átadja az  őrzésében lévő, a  24.  § 
szerinti, 2018. augusztus 31-én az  EMET által foglalkoztatott személyekre vonatkozó személyi anyagokat, 
vagyonnyilatkozatokat és a  törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített 
szakvéleményeket.”

11. §  A Bgatv.
a) 9. § (1a) és (4) bekezdésében, valamint 9/B. § (1) bekezdésében az „Alap kezelő szerve” szövegrész helyébe 

az „Alapkezelő” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdésében a „benyújtása keretében” szövegrész helyébe az „alapján” szöveg,
c) 11/A.  § (2)  bekezdésében a  „kamat felszámításának” szövegrész helyébe a  „kamat (1)  bekezdés szerinti 

felszámításának” szöveg,
d) 18. § (1) bekezdésében a „Kormány arra, hogy” szövegrész helyébe a „Kormány, hogy rendeletben határozza 

meg” szöveg,
e) 18.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „vállalkozások fejlesztési és más támogatásának” szövegrész helyébe 

a „vállalkozásfejlesztési és más támogatások részletes” szöveg,
f ) 18. § (1) bekezdés d) pontjában az „Alap kezelő szervének működésére és felügyeletére” szövegrész helyébe 

az „Alapkezelő feladataira, működésére és szakmai felügyeletére” szöveg
lép.
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12. § (1) Hatályát veszti a Bgatv.
a) 1. § (1a) és (1b) bekezdése,
b) 9/B. § (2) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a Bgatv. 10. § (2) bekezdésében az „és egy országos napilapban” szövegrész.

13. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése 2018. november 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2018. évi XLVIII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról*

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

1. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A törvény hatálya kiterjed
a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem),
b) az általa folytatott felsőoktatási tevékenységre, valamint az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, 
nemzetbiztonsági, nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásra, továbbá az ezekkel összefüggő szolgáltató és 
igazgatási tevékenységre, ideértve azon tevékenységet is, amelyet az Egyetem Magyarország területén kívül folytat,
c) az Egyetem alapítójára, fenntartójára, valamint
d) az  Egyetem oktatóira, tudományos kutatóira és más alkalmazottjaira, hallgatóira, támogatóira és az  oda 
jelentkezőkre.”

2. §  Az NKE törvény II. Fejezet címe helyébe a következő cím lép:
„A FENNTARTÓ”

3. §  Az NKE törvény 4–9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § Az Egyetem fenntartói jogait a  közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: Fenntartó) 
gyakorolja.
5. § A Fenntartó
a) kiírja a rektori pályázatot,
b) dönt az  Egyetemre felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztásáról a  21/A.  § (1)  bekezdésében foglalt 
költségviselési formák szerinti bontásban,
c) elfogadja az intézményfejlesztési tervet, valamint a minősített adat védelmére vonatkozó egyetemi szabályzatot,
d) meghatározza az Egyetemen magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők számát,
e) jóváhagyja az Egyetem által elkészített éves költségvetési beszámolót,
f ) ellenőrzi az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának hatékonyságát és jogszerűségét,
g) törvényességi ellenőrzést gyakorol az Egyetem felett,
h) gyakorolja az Egyetem részére nyújtott támogatás felhasználása feletti belső ellenőrzési jogkörét,
i) meghatározza a szakmai ellenőrzés rendszerét,
j) vezeti a 9/B. § szerinti Tanácsadó Testület üléseit, valamint
k) az  éves központi költségvetés tervezésekor benyújtja a  Kormányhoz az  Egyetem támogatási tervét a  36.  §-ban 
foglaltak alapján.
6. § A Fenntartó képviselőjét a szenátus és a kari tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 122. szám 28811

7. § (1) A szenátus alábbi döntései a Fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé:
a) az Egyetem képzési és kutatási programjának elfogadása,
b) a szervezeti és működési szabályzat, valamint a minőségfejlesztési program elfogadása,
c) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveinek elfogadása,
d) az elemi költségvetés, az éves, illetve éven túli kötelezettségvállalási terv végrehajtása ütemtervének elfogadása,
e) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámoló elfogadása,
f ) fejlesztés indítása, továbbá
g) az Egyetem költségvetésének elfogadása.
(2) A Fenntartó a döntési javaslatoknak az alapító okirattal és az ágazati humánpolitikai igényekkel való összhangját, 
egységességét, teljességét, törvényességét, hatékonyságnak való megfelelőségét vizsgálja.
8.  § A Fenntartó a  hatáskörei gyakorlása során tiszteletben tartja az  Egyetem önállóságát a  kutatás és tanítás 
tartalmának és módszereinek meghatározásában.
9. § A Fenntartó ügyviteli és döntés-előkészítő feladatait a Fenntartó hivatala látja el.
9/A.  § (1) A  Fenntartó – az  oktatási hivatal véleményének figyelembevételével – kezdeményezheti 
az  államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint a  nemzetközi és európai 
közszolgálati felsőoktatás körébe tartozó képzések indításával és a  doktori iskola létesítésével kapcsolatos 
ügyekben, hogy az  általa javasolt, az  Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association 
for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő szervezet kerüljön felkérésre szakértői 
vélemény elkészítésére. Ebben az  esetben az  oktatási hivatal az  Nftv. 67.  § (3)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti 
eljárásokban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyett – az Nftv. 67. § (4) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett – a  felkért szervezet szakértői véleményét szerzi be, azzal, hogy az  azonos tárgy vagy személy 
tekintetében egy eljárás keretében szükséges újabb, ugyanazon szervezet által adott szakvélemény elkészítésében 
nem vehet részt az a személy, aki az eljárás korábbi részében szakértőként már részt vett.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás költségei az Egyetemet terhelik.”

4. §  Az NKE törvény a II. Fejezetet követően a következő II/A. Fejezettel egészül ki:
„II/A. FEJEZET
A TANÁCSADÓ TESTÜLET
9/B. § (1) Az Egyetem mellett a Fenntartó vezetésével, az  igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős 
miniszter, az oktatásért felelős miniszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős 
miniszter, valamint a rendészetért felelős miniszter részvételével a Fenntartó egyes döntéseinek megalapozását és 
szakmai támogatását elősegítő Tanácsadó Testület működik.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt miniszterek képviseletét a Tanácsadó Testületben az általuk megbízott más személy 
is elláthatja.
9/C. § A Tanácsadó Testület feladatai különösen
a) az  Egyetem költségvetésének, képzési és kutatási programjának, a  szervezeti és működési szabályzatának, 
a minőségfejlesztési programjának, az intézményfejlesztési tervének véleményezése, valamint
b) az Egyetemre felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztására vonatkozó javaslattétel.
9/D.  § (1) A Tanácsadó Testület tagjainak a Tanácsadó Testületben végzett tevékenysége oktatási tevékenységnek 
minősül.
(2) Amennyiben a  9/B.  § (1)  bekezdésében felsorolt miniszterek képviseletét az  általuk kijelölt személy látja el 
a  Tanácsadó Testületben, e  képviselők tevékenységük ellátásáért – a  Fenntartó által megállapított összegű – 
tiszteletdíjban részesülnek.
9/E. § A Tanácsadó Testület üléséhez kapcsolódó előkészítő és egyéb ügyviteli feladatokat a Fenntartó hivatala látja 
el.”

5. §  Az NKE törvény 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) A  szenátus az  alapító okiratban és a  Fenntartó határozataiban foglaltaknak megfelelően határozza meg 
az Egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.
(2) A szenátus javaslatot tesz a Fenntartónak az intézményfejlesztési terv elfogadására.
(3) A szenátus véleményt nyilvánít a rektori és magasabb vezetői pályázatokról.”
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6. §  Az NKE törvény 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyetemi tanári pályázatokat a szenátus bírálja el és rangsorolja. A rektor a rangsorolt pályázatot benyújtó 
személyek közül a Fenntartó egyetértésével választott jelölttel létesíthet jogviszonyt.”

7. §  Az NKE törvény 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A rektorhelyettest, a dékánt és a főtitkárt a rektor a Fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg.
(2) Rektorhelyettesi, illetve dékáni vezetői megbízást egyetemi tanár és egyetemi docens kaphat.
(3) A gazdasági főigazgatót a rektor előterjesztésére a Fenntartó bízza meg, illetve vonja vissza vezetői megbízását 
az államháztartásért felelős miniszter előzetes tájékoztatása mellett.
(4) Az (1) bekezdés szerinti vezető megbízását – a saját kérésére vagy a szenátus javaslatára – a rektor a Fenntartó 
előzetes egyetértésével a határidő lejárta előtt visszavonhatja.”

8. §  Az NKE törvény 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Egyetem költségvetését a  közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
költségvetési fejezetében önálló címen kell biztosítani. Az  igazságügyért felelős miniszter, a  rendészetért felelős 
miniszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, az oktatásért felelős 
miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter az Egyetemmel kötött megállapodás alapján kiegészítő jelleggel 
költségvetési támogatást biztosíthat az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetében.”

9. §  Az NKE törvény 36. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Fenntartó hivatalának költségvetése az Egyetem költségvetésében szerepel.
(4) Az Egyetem költségvetésében kell biztosítani
a) az  (1) bekezdés kivételével, valamint a rendészeti igazgatási alapképzési szak biztonsági szakirányán a hallgatói 
juttatások és a doktori képzésben részt vevők támogatásának fedezetét,
b) az Egyetem engedélyezett költségvetési létszámának személyi juttatásait,
c) az egyéb személyi jellegű juttatások költségeit,
d) a (2) bekezdés kivételével az Egyetem teljes működésének költségeit a feladatellátás alapján,
e) a Fenntartó által jóváhagyott kutatási és fejlesztési programok támogatását,
f ) a  13.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti vezényelt vezetői állomány illetményének Fenntartó által 
meghatározott vezetői illetményre történő kiegészítés költségeit.”

10. §  Az NKE törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„a) a Tanácsadó Testület és a Fenntartó hivatala működésének szabályait,”

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

11. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemre és az  általa folytatott államtudományi és közigazgatási, 
rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, továbbá nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásra, valamint 
az  intézményben foglalkoztatottakra, hallgatókra vonatkozóan a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvényben 
meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tekintetében:)
„b) a  rektor pályázatát az  intézmény Fenntartója írja ki és a szenátus véleményezését követően dönt a  rektorjelölt 
személyéről;”

3. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

12. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat és azok besorolását a  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Fenntartója (a továbbiakban: Fenntartó) véleményének kikérésével a  rendészetért felelős 
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miniszter határozza meg. A szolgálati beosztás a Fenntartó egyetértésével szolgálati viszonyban nem álló személlyel 
is betölthető.”

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

13. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vezénylésre alkalmazni kell az 50. § (3)–(6) bekezdését. Az NKE-nél rendszeresített szolgálati beosztásokat és 
azok besorolását az NKE Fenntartója véleményének kikérésével a miniszter rendeletben határozza meg.”

5. Záró rendelkezések

14. §  Ez a törvény 2018. augusztus 15-én lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2018. évi XLIX. törvény
a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról*

Annak érdekében, hogy a  központi költségvetési forrásból és európai uniós támogatásból finanszírozott, Budapesten, 
illetve az  agglomerációban nem önkormányzati hatáskörben megvalósuló, állami-kormányzati kiemelt jelentőségű 
városépítészeti, ingatlan- és közlekedési infrastruktúra fejlesztések előkészítése gyorsabb, hatékonyabb és egységes eljárási 
rendben, a  rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával történjék, valamint Magyarország kiemelt nemzetközi 
sportesemények házigazdája legyen magas színvonalú rendezés mellett,
különös figyelemmel Budapestnek a nemzetgazdaságban és általában az ország életében betöltött kiemelkedő szerepére,
a Budai Várnegyed, illetve annak részeként a  Palotanegyed nemzet történelmében és emlékezetében betöltött kiemelkedő 
szerepének tudatában, a  Budai Palotanegyed minőségi és egységes szempontú megújításának, fenntartható fejlesztésének 
érdekében, az egyedülálló építészeti, kulturális és történelmi értékek megóvását, valamint méltó bemutatását biztosítva,
az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET 
A KIEMELT BUDAPESTI FEJLESZTÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E törvény alkalmazásában:
1. agglomeráció: a  Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény szerinti Budapesti 

Agglomerációhoz tartozó települések;
2. Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program: a  Kormány által rendeletben meghatározott 

területen megvalósuló, diákotthoni elhelyezést biztosító, szabadidős, közpark, sport, rekreációs és egyéb 
infrastrukturális és kiegészítő funkciót magában foglaló komplex városfejlesztés, amelynek részét képezik 
az 1. mellékletben meghatározott létesítményfejlesztési projektek;

3. kiemelt budapesti fejlesztés: az  államháztartás központi alrendszeréből, illetve az  európai uniós forrásból 
finanszírozott, központi költségvetési szervek vagy 100%-ban közvetlen vagy közvetett állami tulajdonban 
álló gazdasági társaságok által Budapesten megvalósítandó azon közterület-, köztér-, illetve magasépítési 
ingatlanfejlesztések, valamint Budapesten, illetve az agglomerációban megvalósuló azon vonalas közlekedési 
infrastruktúrafejlesztések, amelyet a Kormány rendeletében kiemelt budapesti fejlesztéssé nyilvánított;

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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4. kiemelt nemzetközi sportesemény: a  Budapesten megvalósuló, kiemelt jelentőségű nemzetközi vagy 
nemzetközi érdeklődésre számot tartó, esetileg vagy ismétlődő jelleggel, részben vagy egészben központi 
költségvetési forrásból vagy egyéb állami támogatással lebonyolított sportesemények, különösen az olimpiai 
sportágak felnőtt Európa- és világbajnokságai, egyéb világversenyek, valamint a  nemzetközi sportvilág 
ernyőszervezeteinek, a  Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a  Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségének 
(ANOC), a  nemzetközi sportági szakszövetségek közgyűlésének (GAISF), a  téli és nyári olimpiai sportágak 
nemzetközi szövetségeinek (ASOIF, AIOWF), a  SportAccord szövetségnek az  éves eseményei és jelentős 
fórumai.

2. A kiemelt budapesti fejlesztésekkel kapcsolatos egyes állami feladatok

2. § (1) A kiemelt budapesti fejlesztésekkel összefüggésben az állam feladata különösen
a) a  kiemelt budapesti fejlesztések előkészítése, ezen belül a  kormányzati döntéselőkészítés, a  beruházás 

előkészítése, a tervezési program összeállítása, a terveztetés és az engedélyeztetés,
b) Budapest fejlesztésével összefüggésben a  kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának 

megszerzésére irányuló pályázattal és szerződéskötéssel összefüggő feladatok ellátása.
 (2) A kiemelt budapesti fejlesztések előkészítése során e törvény rendelkezései szerint kell eljárni.
 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátása kiemelkedően fontos közérdekű tevékenység. 

Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátása, valamint a  kiemelt budapesti fejlesztések keretében 
megvalósuló beruházási, felújítási, létesítmény-fejlesztési tevékenység ellátása közfeladatnak minősül.

3. § (1) A Kormány a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat az e feladatok ellátására létrehozott, a magyar állam 
100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság (a  továbbiakban: Társaság) útján látja el. A Társaság által 
ellátandó feladatokat, valamint az  érintett szervezetek közötti együttműködés rendjét a  Kormány rendeletben 
határozza meg.

 (2) A  Társaság, illetve a  kiemelt budapesti fejlesztések tekintetében építtetőként eljáró személy teljes személyes 
költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.

4. § (1) A  kiemelt budapesti fejlesztésekkel, valamint a  kiemelt nemzetközi sporteseményekkel kapcsolatos feladatok 
ellátására a  Kormány által – rendeletben vagy határozatban – kijelölt személy vagy szerv bármely hatóságtól, 
közigazgatási szervtől, közműszolgáltató, közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaságtól, az  építtetőtől, 
egyéb állami tulajdonban álló társaságtól, a  kiemelt budapesti fejlesztések megvalósításában közreműködő 
bármely szervezettől, továbbá Budapest Főváros Önkormányzatától, valamint egyéb érintett helyi önkormányzattól 
(a  továbbiakban együtt: érintett szerv) a  beruházással, illetve a  kiemelt nemzetközi sporteseménnyel összefüggő 
ügyben tájékoztatást kérhet, illetve az érintett szerv részére intézkedés megtételét javasolhatja.

 (2) A  tájékoztatáskérésre az  érintett szerv tizenöt napon belül köteles érdemi választ adni. Ha az  érintett szerv 
az  intézkedési javaslattal nem ért egyet, akkor az  érintett szerv első számú vezetője – önkormányzat esetén 
a  főpolgármester, illetve a  polgármester – részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját 
az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

 (3) Ha az  érintett szerv irányítását vagy felügyeletét valamely miniszter látja el, akkor az  érintett szerv vezetője és 
az  irányítást, illetve felügyeletet ellátó miniszter együttes, részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli 
álláspontját az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

3. A kiemelt budapesti fejlesztések előkészítése

5. § (1) A  kiemelt budapesti fejlesztések megvalósítása során az  építtető a  vagyonkezelésében lévő ingatlanon 
a vagyonkezelési jog alapján beruházási és felújítási tevékenységet is végezhet.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt beruházás során az  építtető az  állam nevében és javára jár el, a  beruházás során 
létrehozott vagyon az állam tulajdonába kerül.

 (3) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti beruházás nem az  állam tulajdonában álló ingatlanon valósul meg, úgy 
az  építtető köteles az  ingatlan tulajdonosával a  beruházási szerződés keretei között rendezni a  beruházás 
eredményeképpen létrejövő vagyon vonatkozásában a tulajdoni hányadok megállapításának módját.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 122. szám 28815

6. § (1) Azokban az  esetekben, amelyekben a  kiemelt budapesti fejlesztések előkészítésével összefüggő feladatokat 
–  ideértve a  terveztetést és az  engedélyeztetést is – a Társaság látja el, azonban az  adott létesítmény kivitelezése 
tekintetében építtetőként nem a Társaság kerül kijelölésre, a  kijelölt építtető a  beruházás előkészítése keretében 
már megkötött szerződésekben – ideértve különösen, de nem kizárólag a  tanácsadói, lebonyolítói, műszaki 
ellenőri, tervezési és egyéb szakértői szerződéseket – szerződés-átruházás útján a Társaság helyébe lép és a hatósági 
engedélyeket szintén át kell ruházni a  kijelölt építtetőre. A  szerződés-átruházás a  Társaság és a  kijelölt építtető 
közötti megállapodás útján történik, és az  ilyen szerződés-átruházáshoz a  szerződésben részes harmadik fél 
hozzájárulása nem szükséges, őt a szerződés átruházásról értesíteni kell. A hatósági engedélyek átruházására, illetve 
a jogutódlás tudomásulvételére a Társaság bejelentése alapján kerül sor.

 (2) Azon kiemelt budapesti fejlesztések esetében továbbá, amelyekben az adott létesítmény kivitelezése tekintetében 
építtetőként nem a  Társaság kerül kijelölésre, a  Társaság egyoldalúan jogosult az  általa elkészíttetett tervekre 
vonatkozó felhasználási engedélyt, illetve a  felhasználási szerződést a  kijelölt építtetőre átruházni. Az  ilyen 
átruházáshoz a  tervező mint szerző hozzájárulása nem szükséges, de a  Társaság a  felhasználási engedély, illetve 
a szerződés átruházásáról értesíti a szerzőt.

 (3) A  szerződés átruházása esetén az  átvevő személyt további közbeszerzési kötelezettség nem terheli, és a  tervek 
felhasználási jogának átruházása esetén az átvevő személyt további tervpályázati vagy közbeszerzési kötelezettség 
nem terheli.

II. FEJEZET 
A BUDAPEST DIÁKVÁROS – DÉLI VÁROSKAPU FEJLESZTÉSI PROGRAM

4. A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósítása

7. § (1) A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások e törvény erejénél 
fogva – a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) szerinti – kiemelten közérdekű beruházásnak, 
valamint kiemelt budapesti fejlesztésnek minősülnek.

 (2) A  Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program tekintetében az  I. Fejezetben foglalt rendelkezéseket, 
valamint az  Ngtv. szerinti kiemelten közérdekű beruházásra vonatkozó szabályokat az  e  törvényben és 
a  felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletekben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A  Budapest 
Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program helyszínét, illetve szükség szerint közvetlen környezetét jelentő 
ingatlanok körét a Kormány rendeletben jelöli ki.

8. §  A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében a  kivitelezés tekintetében az  építtetőt 
a Kormány jelöli ki azzal, hogy építtetőként az egyes létesítmény-fejlesztési projektek tekintetében eltérő személyek 
is kijelölhetők.

9. §  A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházással érintett állami 
tulajdonú, illetve állami tulajdonba kerülő ingatlanokat a  kivitelezés tekintetében a  8.  § szerint kijelölt építtető 
vagyonkezelésébe kell adni. A  vagyonkezelési szerződést az  érintett ingatlanon történő kivitelezési tevékenység 
megkezdéséig, a munkaterület vállalkozó kivitelező részére történő átadásáig kell megkötni és az  ingatlant eddig 
az időpontig kell a vagyonkezelő birtokába adni.

5. A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló építési 
tevékenység egyes szabályai

10. § (1) A  Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások helyszíneként 
kijelölt ingatlanok tekintetében árvízvédelmi mű megvalósítása nem képezi az ingatlanokon a létesítendő épületre 
vonatkozó építési engedély kiadásának feltételét.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanokon létesítendő épületre vonatkozó építési engedély kiadása során árvízvédelmi 
szempontokat nem kell figyelembe venni, és az  építési engedély kiadása árvízvédelemmel összefüggő ok miatt 
nem tagadható meg. A  használatbavételi engedély feltétele a  fejlesztési területen megvalósított, a  mértékadó 
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árvízszintre vonatkozó jogszabályban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelő árvízvédelmi mű 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lefolytatása.

 (3) A  Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program fejlesztési területét érintő árvízvédelmi műveknek 
–  a  Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások részeként 
történő – elkészültét követően, a  fejlesztési terület árvízvédelméért felelős szervei intézkednek az  árvízvédelmi 
vonalnak az  árvízvédelmi mű megvalósításának tárgyát képező ingatlanokra történő áthelyezéséről. Az  elkészült 
árvízvédelmi műveket az árvízi védekezésért felelős szervek részére ingyenesen tulajdonba vagy határozatlan időre 
a vagyonkezelésébe vagy a versenyeztetés mellőzésével ingyenesen üzemeltetésbe kell adni. Az árvízvédelmi mű 
árvízvédelmi fal vagy mobil árvízvédelmi rendszer formájában is létesíthető.

 (4) Az  (1) bekezdés szerinti árvízvédelmi mű elkészültéig és az árvízvédelmi vonal (3) bekezdés szerinti áthelyezéséig 
árvíz esetén az  árvízi védekezésért felelős személy a  2.  mellékletben meghatározott terület vonalán védekezik. 
Az árvízi védekezés és helyreállítás összes költségét – az árhullám levonulását követő 90 napon belül – védekezési 
költség címén az  árvízi védekezésért felelős személy részére meg kell téríteni. A  Budapest Diákváros – Déli 
Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások tekintetében a  folyók nagyvízi medrének 
használatára vonatkozó jogszabályi előírások és korlátozások nem alkalmazandók.

11. §  A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő, 
közműszakasz bontására, kiváltására vagy fejlesztésére irányuló munkákat az  Ngtv. 11/F.  § (2)–(7)  bekezdésében 
foglaltak alapján kell elvégezni és elszámolni.

6. A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő kisajátítások sajátos 
szabályai

12. § (1) A  Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításához szükséges, a  Budapest Diákváros – 
Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások helyszíneként kijelölt ingatlanok állam 
javára polgári jogi úton való megszerzése sikertelenségét követően indult kisajátítási eljárásban a kisajátításról szóló 
2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) rendelkezéseit a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel 
kell alkalmazni.

 (2) Az  ingatlan kisajátítására a  Kstv.-nek a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra-beruházásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

 (3) Az ingatlanok tekintetében a Kstv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelést – az adott, 
illetve a más ingatlanon való megvalósításra vonatkozó feltétel kivételével – nem kell vizsgálni.

III. FEJEZET 
A BUDAI PALOTANEGYED MEGÚJÍTÁSA ÉS EGYSÉGES KEZELÉSE

7. A Budai Palotanegyeddel kapcsolatos közfeladatok

13. §  E törvény alkalmazása tekintetében a  Budai Palotanegyeden a  Kormány által e  törvény felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletében Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanként meghatározott, a Budapest I. kerületben 
elhelyezkedő,
a) a Dísz tér 1–2. szám alatti ingatlant,
b) a Dísz tértől délre, a várfalon belül elhelyezkedő ingatlanokat, valamint
c) a várfalon túl, a várfal mellett elhelyezkedő, a Palota út–Váralja utca–Apród utca–Ybl Miklós tér–Lánchíd utca–

Sikló utca–Hunyadi János út és Dísz tér által lehatárolt állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
kell érteni.

14. § (1) Magyarország kivételes és egyedi kulturális örökségeként, valamint a  magyar nemzet történelmében és 
emlékezetében betöltött kiemelkedő helyszíneként a  Budai Palotanegyed védelmét és fennmaradását szolgáló, 
annak méltóságát biztosító, értékőrző és fejlesztési célú használata és fenntartása közérdek, amelynek biztosítása 
–  összhangban a  világörökségről és a  kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló 
védettségből fakadó kötelezettségekkel – az állami és önkormányzati szervek, az egyházi jogi személyek, a civil és 
egyéb szervezetek, valamint a természetes személyek együttműködésével valósul meg.
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 (2) A  Budai Palotanegyed területét annak világörökségi, műemléki, történeti és nemzeti értékeit megőrizve, a  Budai 
Palotanegyed – mint a  Várnegyed nemzeti emlékhely részét képező ingatlanokat magában foglaló terület  – 
méltóságát biztosítva, az  (1)  bekezdés szerinti közérdeket érvényesítve kell használni, fenntartani, bemutatni, 
hozzáférhetővé tenni, valamint fenntartható módon, történelmileg hiteles és egységes városképi arculatnak 
megfelelően fejleszteni, szükség esetén helyreállítani.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt közérdek és célok érvényesítése érdekében a Budai Palotanegyed értékmegőrző és 
méltó használatának, fenntartásának és bemutatásának, fenntartható fejlesztésének, valamint tervszerű és egységes 
szemléletű helyreállításának biztosítása kiemelt jelentőségű közfeladat, amelyet állami feladatként az e törvényben 
meghatározott szervek látnak el.

15. §  A 14. § (3) bekezdése alapján az állam által ellátandó közfeladatként
a) a Kormány Várnegyed rehabilitációs programot valósít meg, amely keretében a Budai Palotanegyed területén 

található ingatlanokon értékmegőrző, valamint értékteremtő fejlesztéseket és beruházásokat kell elvégezni,
b) a  Kormány biztosítja – a  világörökségre, valamint a  kulturális örökség védelmére vonatkozó előírásokkal 

összhangban – az  egységes településképi és építészeti követelmények érvényesítését, amely érdekében 
a  Kormány rendeletben állapíthatja meg az  egyedi településképi és építési követelményeket, valamint 
az ezekkel összefüggő sajátos beépítési és örökségvédelmi szabályokat,

c) a Kormány rendeletben határozza meg a Budai Palotanegyed területe tekintetében a közterületek használati 
rendjét, a  vonatkozó közterület-használati szabályokat, a  forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos 
előírásokat, továbbá a közterület-használati díjakat és az ellenőrzés rendjét,

d) a  Budai Palotanegyedben található, a  3. és 4.  mellékletben felsorolt közterületek fenntartása, fejlesztése és 
üzemeltetése körében a  Budai Palotanegyedben található zöldfelületek és egyéb közterületek fejlesztését 
és karbantartását az  állam a  Kormány által rendeletben kijelölt, 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági 
társaság útján, az erre a célra nevesített támogatások biztosítása mellett látja el.

16. § (1) A  Budai Palotanegyed területére vonatkozó települési önkormányzati településrendezési eszközöket, 
településképi rendeletet, valamint egyéb önkormányzati rendeletet a 15. § b) pontja szerinti kormányrendeletben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Amennyiben a  településrendezési eszköz, településképi rendelet 
vagy egyéb önkormányzati rendelet a  15.  § b)  pontja alapján megalkotott kormányrendelettel ellentétes vagy 
azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor azt nem lehet alkalmazni, helyette a 15. § b) pontja szerinti 
kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

 (2) A 15. § c) pontja szerinti kormányrendelet hatálybalépését követően a Budai Palotanegyed területe vonatkozásában 
a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat által elfogadott 
azonos tárgykörű rendeleteket – a kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában – nem lehet alkalmazni.

8. A Budai Palotanegyeddel kapcsolatos különös vagyonkezelési szabályok

17. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata, 
valamint a  Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló, a  3.  mellékletben felsorolt ingatlanok 
a 14. § (3) bekezdése és 15. § szerinti közfeladatok ellátása érdekében 2019. január 1-jével e törvény erejénél fogva 
ingyenesen, nyilvántartási értéken való átvezetéssel a magyar állam tulajdonába kerülnek.

 (2) A Budai Palotanegyedben elhelyezkedő,
a) az 4. melléklet szerinti állami tulajdonban álló ingatlanok 2019. január 1. napján,
b) az  (1)  bekezdés alapján az  állam tulajdonába kerülő ingatlanok az  állam tulajdonjoga ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzésének időpontjában
e törvény erejénél fogva közfeladat ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen, az e törvény hatálybalépésétől 
számított 99.  év végéig a  Kormány által rendeletben kijelölt, – a  14.  § (3)  bekezdése és a  15.  § a) és d)  pontja 
szerinti közfeladatok megvalósításában való közreműködés céljából, valamint a  vagyonkezelési feladatok ellátása 
érdekében alapított, 100%-os állami tulajdonban álló – gazdasági társaság (a  továbbiakban: Vagyonkezelő) 
vagyonkezelésébe kerülnek, a  kormányrendelet hatálybalépésekor esetlegesen bejegyzett vagyonkezelők 
(a továbbiakban: bejegyzett vagyonkezelők) vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével.

 (3) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerint a  Vagyonkezelő vagyonkezelésébe került ingatlanokkal kapcsolatos, 
2019.  január  1-jén fennálló jogviszonyok tekintetében 2019. január 1-jével a  bejegyzett vagyonkezelők helyébe 
általános és egyetemleges jogutódként a Vagyonkezelő lép.
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 (4) Az  (1)  bekezdés alapján állami tulajdonba átvett ingatlanokkal kapcsolatos, az  állami tulajdonba kerülés napján 
fennálló jogviszonyok tekintetében 2019. január 1-jével a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Budapest 
I. kerület Budavári Önkormányzat helyébe általános és egyetemleges jogutódként a Vagyonkezelő lép.

 (5) A  Vagyonkezelő az  állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 27.  § (7)  bekezdése szerinti visszapótlási 
kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. A Vagyonkezelő által az e törvény alapján végzett, 
a  vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység – ideértve a  vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak 
minősül.

 (6) A Vagyonkezelő által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával, vagy 
beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami 
vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek a Vagyonkezelő – a tulajdonosi joggyakorlóval 
történő külön elszámolás nélkül – a  tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyon-nyilvántartásban történő, 
az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének 
teljesítésével tesz eleget.

 (7) A  Vagyonkezelőt megilletik a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 11.  § (8)  bekezdése szerinti 
tulajdonos jogok és terhelik a  tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az  állami tulajdonban álló ingatlanok 
tekintetében az  építési tevékenység megvalósítása céljából a  Vagyonkezelő által kezdeményezett hatósági 
eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

 (8) A  Vagyonkezelőre nézve a  tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyon-nyilvántartási és tulajdonosi 
ellenőrzési szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. A Vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésében álló állami 
vagyont – az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén – nyilvántartásba venni, és arról a Vr. szerint 
adatot szolgáltatni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság részére.

9. A Budai Palotanegyed helyreállítása és fenntartható fejlesztése

18. §  A Várnegyed rehabilitációs programot, valamint a  Budai Palotanegyedet érintően a  14.  §-ban foglalt célok és 
közfeladatok megvalósítását szolgáló egyéb beruházások e  törvény erejénél fogva az  Ngtv. szerinti kiemelten 
közérdekű beruházásnak minősülnek, azzal, hogy a beruházások megnevezését, helyszínét és közvetlen környezetét 
kormányrendelet állapítja meg.

19. § (1) A  Vagyonkezelő a  vagyonkezelésében lévő ingatlanon értékmegőrző, valamint értéknövelő fejlesztéseket és 
beruházásokat végez, amelyekkel összefüggésben e  törvény erejénél fogva jogosult a  bontással járó munkálatok 
elvégzésére a  saját selejtezési szabályzata alapján azzal, hogy a  Vagyonkezelő köteles a  vagyonkezelésében 
lévő vagyonelemek selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítésére, valamint hulladékgyűjtő helyen 
történő elhelyezésére, illetve jogosult a  hulladéknak nem minősülő vissznyeremény anyagok értékesítésére 
megbízási szerződést kötni a  tulajdonosi joggyakorlóval. A  vissznyeremény anyagok értékesítéséből származó 
bevétel a  Vagyonkezelőt illeti meg azzal, hogy a  Vagyonkezelő köteles az  értékesítésből származó bevételt 
a vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékének megőrzésére, gyarapítására vagy a vagyon célszerinti fenntartására 
fordítani.

 (2) A Vagyonkezelő mint építtető az (1) bekezdés szerinti beruházások vonatkozásában különösen az alábbi feladatokat 
látja el:
a) teljes körűen elkészíti vagy elkészítteti az  ingatlanfejlesztés megvalósításához szükséges terveket, 

tanulmányokat,
b) ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban,
c) a saját nevére megszerzi az építési és egyéb engedélyeket,
d) lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat,
e) megköti a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerződéseket,
f ) elvégzi a teljesítések igazolását,
g) gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról,
h) gondoskodik a műszaki átadás-átvétel lebonyolításáról,
i) a feladatok elvégzéséhez beruházás-lebonyolítót vehet igénybe.

 (3) A Vagyonkezelő, mint építtető az  (1) bekezdés szerinti beruházások tekintetében a  feladatait az állam nevében és 
javára eljárva látja el.
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 (4) A Vagyonkezelő által a vagyonkezelésében lévő ingatlanon az  (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításával 
összefüggő beruházási és fejlesztési, továbbá az ezekkel összefüggő beszerzési tevékenység ellátása közérdekű célú 
fejlesztésnek minősül.

IV. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Felhatalmazó rendelkezések

20. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a kiemelt budapesti fejlesztésnek minősülő beruházások körét,
b) a  Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter, illetve a Társaság kiemelt budapesti 

fejlesztések előkészítésével és megvalósításuk felügyeletével kapcsolatos feladatait, valamint az  érintett 
szervezetek közötti együttműködés rendjét,

c) a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításának helyszíneként, illetve szükség 
szerint közvetlen környezeteként kijelölt ingatlanok körét,

d) a  Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program esetében a  kivitelezés tekintetében az  építtető 
személyét.

 (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok felsorolását,
b) a  Budai Palotanegyed területére vonatkozó egyedi településképi és építési követelményeket, valamint 

az ezekkel összefüggő sajátos beépítési és örökségvédelmi szabályokat,
c) a  Budai Palotanegyed tekintetében a  közterületek használati rendjét, a  vonatkozó közterület-használati 

szabályokat, a  forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos előírásokat, továbbá a közterület-használati díjakat 
és az ellenőrzés rendjét,

d) a 18. § szerinti kiemelten közérdekű beruházások megnevezését, helyszínét, illetve szükség szerint közvetlen 
környezetét,

e) a  Budai Palotanegyedben található zöldfelületek és egyéb közterületek fejlesztésére és karbantartására 
kijelölt, a 15. § d) pontja szerinti gazdasági társaságot,

f ) a  Budai Palotanegyedben található, állami tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelési feladatainak 
ellátására kijelölt, a 17. § (2) bekezdése szerinti gazdasági társaságot.

11. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

21. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

22. § (1) A  Budai Palotanegyed területén szabálytalanul megépült építményre, építményrészre fennmaradási engedély 
csak akkor adható, ha az  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 48/A.  § 
(1) bekezdésében foglaltakon túlmenően e törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok előírásainak is 
megfelel vagy szabályossá tehető.

 (2) A  15.  § d)  pontja szerinti közfeladatot 2019. január 1-től látja el állami feladatként a  Kormány által rendeletben 
kijelölt, 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság.

 (3) A 23–25. §, a 30. § és a 33. § Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.36579 számú határozattal 
meghosszabbított N 202/2008. számú és az  azt módosító SA.38425 számú és SA.50768 számú európai bizottsági 
határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

12. Módosító rendelkezések

23. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 29/Z. §-a a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvénynek a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes 
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról 
szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018.  évi XLIX.  törvénnyel 
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módosított 22.  § (3)  bekezdését, valamint a  24/A.  § (16)  bekezdését a  mozgóképszakmai hatósághoz 
2018. június 11-ét követően benyújtott kérelemre induló, a támogatásra jogosultság megállapítására irányuló eljárás 
tárgyában hozott határozatok véglegessé válását követően indult költségellenőrzési eljárásokban és támogatási 
igazolási eljárásokban kell alkalmazni, kivéve a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal támogatási 
szerződést kötött filmalkotásokra vonatkozó támogatásra jogosultság megállapítására irányuló eljárásokat.”

24. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) V. Fejezet 1. Címe a következő 36/M. §-sal egészül ki:
„36/M.  § (1) E  törvénynek a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint 
egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási 
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018.  évi 
XLIX.  törvénnyel módosított 31/C. § (2b) bekezdését és 31/D. § (3) bekezdését a 2018. június 11. napját követően 
benyújtott kérelemre indult támogatásra jogosultság megállapítása iránti eljárások tárgyában hozott határozatok 
véglegessé válását követően indult költségellenőrzési eljárásokban és támogatási igazolási eljárásokban kell 
alkalmazni.
(2) E  törvénynek a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes 
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról 
szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018.  évi XLIX.  törvénnyel 
módosított 31/D. § (4) bekezdését és 31/D. § (6) bekezdését 2018. június 11. napját követően benyújtott kérelemre 
indult támogatásra jogosultság megállapítása iránti eljárások tárgyában hozott határozatok véglegessé válását 
követően indult záró elszámolásokban kell alkalmazni.
(3) E  törvénynek a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes 
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról 
szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018.  évi XLIX.  törvénnyel 
módosított 31/C.  § (2b)  bekezdését, 31/D.  § (3)  bekezdését, 31/D.  § (4)  bekezdését és 31/D.  § (6)  bekezdését 
a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által támogatott filmalkotások esetében a  törvény 
hatálybalépését követően kötött támogatási szerződések esetében kell alkalmazni.”

25. §  Az Mktv. 38/C. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény)
„b) a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.36579 számú határozattal meghosszabbított 
N 202/2008. számú és az azt módosító SA.38425 számú és SA.50768 számú európai bizottsági határozat”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

26. §  Az Ngtv. a Záró rendelkezések alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A kiemelten közérdekű beruházásra megvalósítására vonatkozó szabályok
11.  § (1) Törvény vagy kormányrendelet kiemelten közérdekű beruházássá nyilváníthat közfeladat ellátásával 
összefüggő, kiemelten fontos közérdekű cél, így különösen
a) energetikai, közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, katasztrófavédelmi, honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, közigazgatási, illetve
b) oktatási, egészségügyi, kutatás-fejlesztési, kulturális, örökségvédelmi, sport, városfejlesztési
cél megvalósítására irányuló beruházást.
(2) A  Kormány csak olyan beruházást nyilváníthat kiemelten közérdekű beruházássá, amely beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a  Kormány rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított.
(3) Amennyiben a kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításról
a) törvény rendelkezik, a  kiemelt közérdekű beruházássá nyilvánításról rendelkező törvény vagy a  felhatalmazása 
alapján kiadott kormányrendelet,
b) kormányrendelet rendelkezik, e kormányrendelet
állapítja meg a kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét.
(4) Kiemelten közérdekű beruházás megvalósításával összefüggésben e  törvényt és más jogszabályokat az  ezen 
alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy a kiemelten közérdekű beruházásra az e törvényben és más 
jogszabályokban a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra vonatkozó rendelkezéseket is 
alkalmazni kell.
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11/A. § Kiemelten közérdekű beruházás esetén törvény erejénél fogva a magyar állam tulajdonába kerülő ingatlan 
pontos meghatározása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárást folytat le.
11/B.  § (1) Kiemelten közérdekű beruházás esetében a  Kormány rendeletben állapíthatja meg a  kiemelten 
közérdekű beruházás helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozóan
a) a sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint a beruházással érintett építményekre vonatkozó 
egyedi építési követelményeket,
b) a sajátos telekalakítási követelményeket,
c) az egyedi településképi követelményeket,
d) az egyedi örökségvédelmi szabályokat.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti településrendezési és beépítési szabály, valamint egyedi építési követelmény 
az  Étv. 13.  § (1)  bekezdésével összefüggő követelményekre, valamint az  országos településrendezési és építési 
követelményektől, az  országos tűzvédelmi szabályoktól, valamint a  településrendezési eszközökben foglaltaktól 
való eltérő rendelkezésekre vonatkozhat.
(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti sajátos telekalakítási követelmény az  Étv. 23.  §-ában foglaltakkal 
összefüggésben és összhangban állapítható meg.
(4) Az  (1) bekezdés c) pontja szerinti egyedi településképi követelmény a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV.  törvény 3.  §-ában meghatározott követelményekre terjedhet ki, az  Étv. szerinti helyi építészeti örökség 
védetté nyilvánítása és a védettség megszüntetése kivételével.
(5) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti egyedi örökségvédelmi követelmény – a  kulturális örökség védelmére és 
a  világörökségre vonatkozó követelményekkel összhangban – különösen a  kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény 63. § (4) bekezdésében foglaltakra vonatkozhat.
(6) Kiemelten közérdekű beruházás helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozó települési önkormányzati 
településrendezési eszközöket, településképi rendeletet, valamint egyéb önkormányzati rendeletet az (1) bekezdés 
szerinti kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Amennyiben a településrendezési eszköz, 
településképi rendelet vagy egyéb önkormányzati rendelet az (1) bekezdés alapján megalkotott kormányrendelettel 
ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor helyette az  (1)  bekezdés szerinti 
kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
11/C.  § (1) Amennyiben a  11/B.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beépítési szabály, építési követelmény 
meghatározásából a  tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a  tulajdonost, haszonélvezőt – az  e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott módon – egyösszegű, az  Étv. 30.  § (2) és 
(3) bekezdése szerinti kártalanítás illeti meg.
(2) Nem jár kártalanítás az Étv. 30. § (5) bekezdésében rögzített esetekben.
(3) A kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. A kártalanítás a felek megállapodásának 
tárgya. Ha a felek között – a kártalanítási igényt támasztó kérelmének benyújtásától számított egy éven belül – nem 
jön létre megállapodás, akkor kisajátítási kártalanítás szabályai szerinti kártalanítási eljárás lefolytatásának van helye.
(4) A kártalanítás tárgyában hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára az Étv. 30. § (8) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni.
11/D.  § (1) A  Kormány a  11/B.  § (1)  bekezdése szerinti követelmények meghatározásával együtt rendeletben 
határozhatja meg
a) az építésügyi hatósági eljárások – közműegyeztetésekre is kiterjedő –,
b) a telekalakítási hatósági eljárás,
c) a tűzvédelmi hatósági eljárások,
d) a településképi véleményezési és bejelentési eljárás,
e) az örökségvédelmi hatósági eljárások
ágazati jogszabályban foglaltaktól eltérő különös eljárási szabályait.
(2) A Kormány
a) az  (1)  bekezdés a) és e)  pontja keretében állapítja meg az  építészeti-műszaki tervtanácsi véleményezésre, 
műemléki tanácsadó testület közreműködésére,
b) az  (1)  bekezdés d)  pontja keretében állapítja meg a  településképi véleményezési és bejelentési eljárás 
alkalmazására
vagy mellőzésére vonatkozó szabályokat.
11/E.  § Amennyiben kiemelten közérdekű beruházás esetében a  beruházással érintett közművezeték-
üzemeltető – a  jogszabályban meghatározott határidőn belül – nem nyilatkozik az építtető által benyújtott tervek 
jóváhagyásáról, a nyilatkozatot – a megkeresésben foglalt tartalommal – megadottnak kell tekinteni.
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11/F.  § (1) Kiemelten közérdekű beruházáshoz közvetlenül kapcsolódóan közműszakasz bontása, kiváltása vagy 
fejlesztése (a  továbbiakban együtt: a  közműszakaszt érintő munka) esetében a  törvény vagy kormányrendelet 
rendelkezhet arról, hogy a közműszakaszt érintő munkát a  (2)–(7) bekezdésben foglaltak alapján kell elvégezni és 
elszámolni.
(2) Az  egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendelet szerinti közműegyeztetést követően 
a kiemelten közérdekű beruházás építtetője (e § tekintetében a  továbbiakban: építtető) köteles írásban értesíteni 
a  kiemelten közérdekű beruházással érintett közmű tulajdonosát és üzemeltetőjét arról, hogy a  beruházás során 
mely közműszakasz bontása, kiváltása vagy fejlesztése szükséges.
(3) Az  építtető a  közműszakaszt érintő munka elvégzésére vagy elvégeztetésére a  körülmények és a  műszaki 
szükségesség által indokolt mértékű – a közmű tulajdonosa számára biztosított, legalább 10 napos határidőn belül 
adott véleménye figyelembevételével –, 180 napnál nem rövidebb határidőt határoz meg. A  közmű tulajdonosa 
az egyeztetett, egyetértés hiányában az építtető által meghatározott határidőn belül köteles a közműszakaszt érintő 
munkát elvégezni vagy elvégeztetni.
(4) Ha a  közmű tulajdonosa a  közműszakaszt érintő munkát a  (3)  bekezdés szerinti véleménye szerint nem 
kívánja elvégezni vagy elvégeztetni, és az  építtetővel másképp nem állapodik meg, akkor az  építtető jogosult 
a  közműszakaszt érintő munkát megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező vállalkozóval elvégeztetni, amit 
a közmű tulajdonosa tűrni köteles. A közmű tulajdonosa jogosult a munkát ellenőrizni, erre külön szakfelügyeletet 
biztosíthat.
(5) A  közmű tulajdonosa által elvégzett, a  közműszakaszt érintő munka indokolt költségeit az  építtető a  közmű 
tulajdonosának köteles megtéríteni. Ha a  közműszakaszt érintő munkára a  műszakilag feltétlenül szükséges 
mértéket meghaladóan került sor, akkor a műszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladó munkák költségét 
a  közmű tulajdonosa köteles megtéríteni, illetve viselni. Az  építtető által létrehozott közmű – a  közmű műszaki 
átadás-átvételi eljárása eredményes lezárását követően – e  törvény erejénél fogva, ingyenesen, az  építtető által 
nyilvántartott nyilvántartási értéken való átvezetéssel a  (6)  bekezdés szerinti közműtulajdonos tulajdonába 
–  Budapesten a  víziközmű az  ellátásért felelős fővárosi önkormányzat tulajdonába – és a  közmű üzemeltetőjének 
üzemeltetésébe kerül.
(6) Kiemelten közérdekű beruházás megvalósításához közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási, 
fejlesztési, bontási és kiváltási munkák elvégzésével érintett vagyonelemek értékének változásával az  építtető 
a  beruházások teljes megvalósítását követően, a  teljes beruházás időszakát figyelembe véve köteles elszámolni 
a  beruházással érintett közművagyon-elemek tulajdonosával, Budapesten a  víziközművek esetén az  ellátásért 
felelős fővárosi önkormányzattal.
(7) A  felek kötelesek a  (2)  bekezdés szerinti értesítést követően legkésőbb 90 napon belül megállapodást kötni 
–  a  teljes beruházási időszakban elvégzésre kerülő munkálatok figyelembevételével – az  elszámolás feltételeiről, 
valamint a felmerülő terhek viselésének megosztásáról.
11/G.  § (1) A  kiemelt közérdekű beruházással kapcsolatos feladatok ellátására, irányítására – törvényben vagy 
a  Kormány által rendeletben vagy határozatban – kijelölt személy vagy szerv bármely hatóságtól, közigazgatási 
szervtől, közműszolgáltató, közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaságtól, az  építtetőtől, egyéb állami 
tulajdonban álló társaságtól, a kiemelt közérdekű beruházás megvalósításában közreműködő bármely szervezettől, 
továbbá az  érintett helyi önkormányzattól (a  továbbiakban együtt: érintett szerv) a  beruházással összefüggő 
ügyben tájékoztatást kérhet, illetve az érintett szerv részére intézkedés megtételét javasolhatja.
(2) A  tájékoztatáskérésre az  érintett szerv tizenöt napon belül köteles érdemi választ adni. Ha az  érintett szerv 
az  intézkedési javaslattal nem ért egyet, akkor az  érintett szerv első számú vezetője – önkormányzat esetén 
a  főpolgármester, illetve a  polgármester – részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját 
az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.
(3) Ha az érintett szerv irányítását vagy felügyeletét valamely miniszter látja el, akkor az érintett szerv vezetője és 
az  irányítást, illetve felügyeletet ellátó miniszter együttes, részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli 
álláspontját az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.”

27. §  Az Ngtv. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a kiemelten közérdekű beruházást, a kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét,
b) a  kiemelten közérdekű beruházás megvalósításával összefüggő sajátos településrendezési és beépítési 
szabályokat, egyedi építési követelményeket, sajátos telekalakítási követelményeket, egyedi településképi 
követelményeket, egyedi örökségvédelmi szabályokat,
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c) a 11/D. § (1) bekezdése szerinti különös eljárás szabályokat,
d) a kiemelten közérdekű beruházással kapcsolatos, a 11/C. § szerinti kártalanítás részletes szabályait,
e) a  kiemelten közérdekű beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, közműszakaszt érintő munka elvégezésére és 
elszámolására a 11/F. §-ban foglaltak alkalmazását.”

28. §  Az Ngtv. 1. § (1) bekezdésében a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő,” 
szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítására, valamint 
az azokkal összefüggő,” szöveg lép.

29. §  A Kstv. 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, a 4. és 5. § szerinti esetekben, az alábbi közérdekű célokra 
lehetséges:)
„d) kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó oktatási – ideértve a  diákotthoni 
elhelyezést biztosító létesítményeket is –, egészségügyi, szociális létesítmény elhelyezése;”

30. §  A Tao. tv.
a) 22. § (3) bekezdésében a „25 százalékát” szövegrész helyébe a „30 százalékát” szöveg,
b) 24/A. § (16) bekezdésében a „25 százalékának” szövegrész helyébe a „30 százalékának” szöveg
lép.

31. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
a) 19.  § (1)  bekezdésében a  „kiadott kormányrendelet” szövegrész helyébe a  „kiadott, illetve a  kiemelten 

közérdekű beruházás helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozó beépítési szabályt megállapító 
kormányrendelet” szöveg,

b) 34.  § (6)  bekezdésében a  „beruházásokra” szövegrész helyébe a  „beruházásokra, valamint a  kiemelten 
közérdekű beruházásokra” szöveg

lép.

32. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül 
összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony 
létesíthető. A  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a  közbeszerzések 
felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős és az  azt támogató foglalkoztatottak munkaszerződés 
keretében történő alkalmazását engedélyezheti.”

33. §  Az Mktv.
a) 31/C. § (2b) bekezdésében a „25%-áig” szövegrész helyébe a „30%-áig” szöveg,
b) 31/D. § (3) bekezdésében a „25%-áig” szövegrész helyébe a „30%-áig” szöveg,
c) 31/D. § (4) bekezdésében a „25%-os” szövegrész helyébe a „30%-os” szöveg,
d) 31/D. § (6) bekezdésében a „25%-os” szövegrész helyébe a „30%-os” szöveg
lép.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2018. évi XLIX. törvényhez

A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program részét képező létesítményfejlesztési 
projektek

 1. Budapesti Xtrém Szabadidő Park, amely magába foglalja a  kajak-kenu szlalompályákat, a  BMX pályákat, 
teniszpályákat, az  ezekhez tartozó klubházat, valamint egyéb kapcsolódó létesítményt, infrastruktúrát, továbbá 
a környezetrendezést,

 2. Dunai Evezős Központ, amely magába foglalja az  evezős pályát és klubházat, céltornyot, lelátót, hajótárolót, 
az  ezekhez kapcsolódó gyalogos és kerékpáros hidat, illetve egyéb kapcsolódó létesítményt, infrastruktúrát, 
továbbá a környezetrendezést,

 3. Budapesti Atlétikai Stadion, szabadtéri edzőpályák, fedett pályás atlétikai edzőcsarnok, valamint az  ezek 
összeköttetését biztosító gyalogos és kerékpáros hidak, illetve egyéb kapcsolódó létesítmény, infrastruktúra, 
valamint környezetrendezés,

 4. a  Ráckevei (Soroksári) Duna-ág – a  Kvassay Jenő út – a  Soroksári út – a  Galvani utca és Illatos út vonalában 
megépítendő Új Duna-híd által határolt területen, több ütemben megvalósuló, mintegy 8500 férőhelyes kollégiumi, 
sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat, továbbá a műemléki védelem 
alatt álló Nagyvásárcsarnok épületegyüttesének felújítását és integrálását is magába foglaló új városnegyed 
(Budapest Diákváros).

2. melléklet a 2018. évi XLIX. törvényhez

A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő árvízvédelmi vonal

A B C

1 Y (Keleti) X (Északi)

2 1 651699.88 236046.28

3 2 651699.00 236021.95

4 3 651693.10 235966.05

5 4 651711.21 235871.68

6 5 651675.83 235836.50

7 6 651619.64 235654.89

8 7 651519.30 235436.90

9 8 651465.59 235330.86

10 9 651465.60 235322.16

11 10 651469.79 235317.45

12 11 651492.76 235314.49

13 12 651513.36 235313.03

14 13 651581.79 235308.19

15 14 651642.96 235310.40

16 15 651651.24 235208.52

17 16 651618.12 235200.28

18 17 651621.28 235187.41

19 18 651623.22 235173.66

20 19 651620.98 235156.91

21 20 651607.66 235119.51

22 21 651574.55 235050.52
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23 22 651537.77 235002.89

24 23 651447.01 234880.50

3. melléklet a 2018. évi XLIX. törvényhez

A magyar állam tulajdonába kerülő, a Budai Palotanegyed területén elhelyezkedő önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok

A 17.  § (1)  bekezdése alapján a  Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a  Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat tulajdonában álló, e  törvény erejénél fogva ingyenesen az  állam tulajdonába kerülő ingatlanok 
azonosító adatai:

A B D

Település Helyrajzi szám Tulajdonos

Budapest I. kerület 6455/1 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 6461 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 6464 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 6516 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 14371/1 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 14371/2 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 6453/1 Budapesti Fővárosi Önkormányzat

Budapest I. kerület 6330 Budapesti I. kerületi Önkormányzat

Budapest I. kerület 6331 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 14363/1 Budapesti I. kerületi Önkormányzat

Budapest I. kerület 14359 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 14360 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 14361 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 14362 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület 14369 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

4. melléklet a 2018. évi XLIX. törvényhez

A Vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A 17. § alapján állami tulajdonban lévő, a Vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok:

A B

Település Helyrajzi szám

Budapest I. kerület 6458

Budapest I. kerület 6459

Budapest I. kerület 6515

Budapest I. kerület 6462

Budapest I. kerület 6456/1

Budapest I. kerület 6452/1

Budapest I. kerület 6452/2

Budapest I. kerület 6452/3

Budapest I. kerület 6453/2
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelete
a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 3.  §, az  5–7.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és f ) pontjában, továbbá 
a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, 
továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági 
határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint a  Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.  évi XXII.  törvény 20/A.  §-ában, valamint az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi 
C. törvény 182. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint  
a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló  
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Kisajvhr.) 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  záradékolás során az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti feltétel teljesülését nem kell vizsgálni, ha az  adott 
kisajátítás esetében a  területfelhasználásra vonatkozó építésjogi követelményeknek való megfelelést jogszabály 
rendelkezése alapján nem kell vizsgálni vagy nem kell figyelembe venni.”

2. §  A Kisajvhr. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) 
megállapított 8. § (8) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti  
és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint 
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló  
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. 
(III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az  előzetes 
vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy 
ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – harminc nap.”
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4. §  Az R. a következő 6/A. §-sal és 6/B. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A  Beruházás esetén az  építésügyi hatóság az  építési engedély iránti kérelem elbírálása során nem 
vizsgálja, hogy az engedéllyel érintett telek rendezett-e.
(2) A Beruházás esetén egy épületre vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épület 
helyszínéül szolgáló terület jelenleg több telekből áll, továbbá az épület építési teleknek nem minősülő területen is 
elhelyezhető.
(3) Az  építtető az  épület használatbavételi engedélyének kiadásáig köteles gondoskodni arról, hogy a  Beruházás 
keretében megvalósított építési tevékenységgel érintett telek az  alkalmazandó településrendezési és építési 
követelményeknek megfelelően kialakításra és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
6/B.  § A  Beruházás esetében az  egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletet azzal 
kell alkalmazni, hogy a  közműegyeztetés során a  közművezeték-üzemeltetőnek öt napon belül nyilatkoznia kell 
az  érintettségéről. Amennyiben a  közművezeték-üzemeltető úgy nyilatkozik, hogy érintett, a  további kérdésekről 
további tizenöt napon belül kell nyilatkoznia, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.”

5. §  Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr1.) 
megállapított 2. § (1) bekezdését, 6. §-át, 6/A. §-át, 1. mellékletét, 2. melléklet 1. pontját a Módr1. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

6. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdésében a „2. és 3. pontja” szövegrész helyébe az „1., 2. és 3. pontja” szöveg lép.
 (2) Az  R. 2.  melléklet 1.  pontjában az  „építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi” szövegrész helyébe 

az „építésügyi és építésfelügyeleti hatósági” szöveg lép.

7. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Záró rendelkezés

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez

A Beruházás területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben 
megadott koordinátáival

A B C

1   Y (Keleti) X (Északi)

2 0 652392.89 235531.79

3 1 652385.29 235545.18

4 2 652354.98 235598.86

5 3 652317.38 235665.56

6 4 652314.49 235663.96

7 5 652291.91 235704.03

8 6 652276.49 235731.40

9 7 652263.57 235754.31
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10 8 652256.99 235765.10

11 9 652253.36 235771.15

12 10 652236.15 235802.45

13 11 652238.76 235803.81

14 12 652236.34 235806.54

15 13 652233.61 235809.61

16 14 652230.91 235814.39

17 15 652229.35 235816.25

18 16 652226.11 235819.91

19 17 652226.18 235820.02

20 18 652226.17 235820.04

21 19 652227.52 235822.05

22 20 652227.82 235822.50

23 21 652219.98 235836.31

24 22 652155.27 235950.36

25 23 652125.92 236002.45

26 24 652052.33 236146.46

27 25 651980.27 236143.73

28 26 651741.93 236134.69

29 27 651712.42 236133.55

30 28 651664.17 236131.70

31 29 651650.17 236034.78

32 30 651626.22 235867.85

33 31 651597.05 235773.63

34 32 651551.29 235633.43

35 33 651438.52 235417.35

36 34 651394.96 235316.53

37 35 651419.80 235259.97

38 36 651416.62 235254.44

39 37 651387.74 235204.09

40 38 651381.28 235192.82

41 39 651372.41 235176.34

42 40 651352.96 235140.53

43 41 651338.73 235114.36

44 42 651323.19 235085.80

45 43 651309.13 235059.95

46 44 651296.45 235036.62

47 45 651286.27 235017.89

48 46 651277.96 235002.64

49 47 651267.94 234984.19

50 48 651257.08 234964.11

51 49 651251.64 234954.80

52 50 651232.23 234921.45

53 51 651216.36 234893.86

54 52 651211.87 234886.06

55 53 651198.41 234859.14

56 54 651196.03 234854.38
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57 55 651183.81 234829.94

58 56 651164.82 234791.96

59 57 651168.33 234789.65

60 58 651176.31 234784.38

61 59 651181.63 234780.87

62 60 651218.39 234754.16

63 61 651243.67 234735.79

64 62 651260.55 234723.53

65 63 651271.67 234718.32

66 64 651283.11 234716.30

67 65 651294.64 234717.25

68 66 651305.27 234721.61

69 67 651309.09 234724.49

70 68 651314.92 234728.91

71 69 651324.36 234738.59

72 70 651334.00 234748.48

73 71 651339.37 234753.99

74 72 651349.34 234764.21

75 73 651363.41 234780.45

76 74 651376.35 234795.40

77 75 651385.37 234806.73

78 76 651399.74 234824.86

79 77 651408.87 234836.29

80 78 651417.10 234846.69

81 79 651421.78 234852.72

82 80 651426.08 234858.51

83 81 651441.79 234879.60

84 82 651501.99 234879.60

85 83 651577.03 234879.60

86 84 651645.51 234879.60

87 85 651709.76 234879.58

88 86 651766.96 234879.60

89 87 651767.11 234899.05

90 88 651767.55 234902.22

91 89 651774.01 234949.35

92 90 651774.32 234951.41

93 91 651779.29 234975.32

94 92 651781.79 234987.21

95 93 651784.12 234998.40

96 94 651785.61 235005.97

97 95 651788.68 235019.80

98 96 651791.43 235032.28

99 97 651793.79 235040.00 

100 98 651805.70 235078.46

101 99 651806.24 235080.22

102 100 651812.12 235106.83

103 101 651815.73 235123.05
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104 102 651816.89 235129.89

105 103 651821.38 235156.30

106 104 651822.61 235163.77

107 105 651827.31 235197.74

108 106 651830.65 235222.02

109 107 651838.09 235220.69

110 108 651841.11 235234.42

111 109 651847.61 235265.32

112 110 651858.77 235266.09

113 111 651862.45 235266.09

114 112 651878.32 235262.09

115 113 651870.73 235226.15

116 114 651882.48 235223.55

117 115 651882.26 235222.07

118 116 651879.38 235200.30

119 117 651875.62 235171.98

120 118 651870.01 235145.98

121 119 651870.65 235143.13

122 120 651866.74 235129.34

123 121 651865.19 235124.15

124 122 651855.55 235092.29

125 123 651844.42 235047.74

126 124 651840.47 235048.41

127 125 651836.72 235049.07

128 126 651833.93 235033.30

129 127 651831.67 235022.87

130 128 651820.90 234973.27

131 129 651819.05 234964.75

132 130 651815.72 234949.40

133 131 651814.51 234929.77

134 132 651810.94 234871.41

135 133 651809.28 234844.35

136 134 651809.90 234827.41

137 135 651812.06 234768.51

138 136 651814.41 234709.29

139 137 651817.70 234629.96

140 138 651817.93 234624.48

141 139 651818.37 234606.59

142 140 651818.86 234584.41

143 141 651819.66 234547.66

144 142 651820.31 234517.56

145 143 651820.97 234487.47

146 144 651821.89 234460.11

147 145 651822.84 234433.82

148 146 651823.72 234409.26

149 147 651824.48 234390.74

150 148 651825.26 234372.64
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151 149 651827.65 234316.78

152 150 651840.39 234007.21

153 151 651840.79 233933.98

154 152 651851.55 233607.33

155 153 651874.61 233608.86

156 154 651973.46 233615.41

157 155 652021.10 233618.57

158 156 652059.05 233621.45

159 157 652145.76 233628.30

160 158 652187.13 233632.04

161 159 652288.33 233634.93

162 160 652380.49 233637.56

163 161 652580.42 233647.18

164 162 652603.07 233648.25

165 163 652710.34 233656.72

166 164 652711.27 233650.52

167 165 652712.08 233650.22

168 166 652721.05 233646.84

169 167 652721.35 233645.57

170 168 652727.90 233613.26

171 169 652741.01 233548.50

172 170 652753.33 233488.62

173 171 652765.62 233432.47

174 172 652779.66 233368.35

175 173 652788.10 233329.82

176 174 652796.40 233291.94

177 175 652786.21 233292.01

178 176 652819.82 233132.18

179 177 652774.47 233131.52

180 178 652774.34 233124.34

181 179 652757.95 233113.22

182 180 652749.27 233113.22

183 181 652749.35 233090.08

184 182 652748.86 233050.09

185 183 652748.47 233018.08

186 184 652748.22 232997.78

187 185 652748.09 232982.27

188 186 652700.01 232982.78

189 187 652644.97 232983.26

190 188 652615.85 232982.84

191 189 652559.11 232981.71

192 190 652521.18 232980.96

193 191 652417.54 232979.65

194 192 652384.46 232978.93

195 193 652338.96 232978.85

196 194 652271.50 232978.95

197 195 652237.31 232979.74
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198 196 652181.45 232981.02

199 197 652138.90 232980.85

200 198 652055.57 232980.48

201 199 652054.96 232886.82

202 200 652203.58 232888.96

203 201 652358.82 232891.20

204 202 652359.13 232871.26

205 203 652360.07 232810.83

206 204 652360.38 232791.22

207 205 652368.10 232791.34

208 206 652386.60 232791.63

209 207 652442.09 232792.50

210 208 652476.31 232793.04

211 209 652518.52 232793.70

212 210 652545.40 232794.12

213 211 652592.71 232794.95

214 212 652605.11 232795.18

215 213 652665.63 232796.29

216 214 652675.97 232796.48

217 215 652699.07 232796.91

218 216 652777.38 232798.16

219 217 652878.83 232799.76

220 218 652892.74 232726.04

221 219 652897.69 232699.82

222 220 652899.37 232690.91

223 221 652897.40 232684.40

224 222 652894.21 232678.85

225 223 652889.39 232673.54

226 224 652883.36 232669.60

227 225 652877.42 232667.29

228 226 652870.69 232666.35

229 227 652863.33 232666.98

230 228 652845.99 232669.71

231 229 652827.85 232671.16

232 230 652809.62 232671.03

233 231 652798.86 232670.10

234 232 652798.86 232661.16

235 233 652798.86 232640.93

236 234 652812.90 232641.44

237 235 652837.78 232642.35

238 236 652846.72 232640.76

239 237 652863.87 232637.72

240 238 652872.64 232634.67

241 239 652883.57 232630.88

242 240 652907.38 232621.22

243 241 652908.33 232620.76

244 242 652928.05 232608.88
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245 243 652929.27 232607.96

246 244 652937.39 232601.84

247 245 652947.76 232593.88

248 246 652960.83 232581.45

249 247 652964.03 232578.38

250 248 652964.85 232577.38

251 249 652973.91 232566.28

252 250 652979.05 232559.91

253 251 652985.21 232550.20

254 252 652991.54 232540.22

255 253 652992.09 232539.06

256 254 652998.11 232526.31

257 255 653001.52 232519.08

258 256 653005.00 232508.42

259 257 653008.92 232496.29

260 258 653009.57 232491.48

261 259 653011.53 232476.97

262 260 653018.66 232477.39

263 261 653038.91 232477.42

264 262 653039.56 232473.47

265 263 653138.00 232484.65

266 264 653166.68 232487.90

267 265 653176.53 232489.23

268 266 653177.77 232478.83

269 267 653183.37 232432.01

270 268 653186.84 232403.04

271 269 653194.20 232405.13

272 270 653194.83 232413.86

273 271 653197.48 232429.64

274 272 653199.50 232438.23

275 273 653202.95 232443.69

276 274 653205.91 232447.17

277 275 653205.92 232461.57

278 276 653205.93 232478.06

279 277 653203.52 232492.09

280 278 653199.65 232508.71

281 279 653197.10 232536.84

282 280 653221.59 232534.21

283 281 653233.10 232534.35

284 282 653244.55 232536.21

285 283 653258.87 232541.08

286 284 653276.04 232546.92

287 285 653299.05 232561.51

288 286 653316.74 232573.32

289 287 653322.83 232579.10

290 288 653328.10 232584.10

291 289 653333.36 232590.10
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292 290 653348.33 232606.87

293 291 653355.59 232617.61

294 292 653361.78 232627.46

295 293 653366.23 232635.99

296 294 653369.98 232643.70

297 295 653374.26 232653.54

298 296 653378.06 232663.84

299 297 653380.48 232670.90

300 298 653384.48 232685.39

301 299 653387.56 232701.35

302 300 653389.25 232729.74

303 301 653389.32 232738.57

304 302 653389.05 232746.33

305 303 653388.88 232750.99

306 304 653387.26 232763.31

307 305 653385.79 232773.46

308 306 653384.38 232781.54

309 307 653375.90 232802.29

310 308 653353.23 232857.21

311 309 653306.14 232971.33

312 310 653316.42 232975.89

313 311 653283.78 233037.27

314 312 653224.05 233149.61

315 313 653215.30 233166.06

316 314 653186.84 233210.84

317 315 653151.97 233300.94

318 316 653123.50 233375.08

319 317 653084.31 233477.14

320 318 653074.27 233529.40

321 319 653069.17 233555.97

322 320 653061.14 233554.43

323 321 653057.69 233582.02

324 322 653043.94 233692.15

325 323 653040.86 233716.81

326 324 653034.02 233749.50

327 325 653026.07 233787.48

328 326 653032.12 233788.67

329 327 653030.37 233804.67

330 328 653024.62 233857.02

331 329 653020.35 233895.96

332 330 653017.36 233910.97

333 331 653004.64 233973.53

334 332 652977.65 234084.05

335 333 652969.29 234118.07

336 334 652965.85 234129.34

337 335 652942.77 234204.19

338 336 652939.85 234237.29
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339 337 652925.70 234285.86

340 338 652917.40 234314.34

341 339 652904.04 234339.66

342 340 652878.48 234387.91

343 341 652894.18 234402.49

344 342 652889.04 234411.37

345 343 652893.84 234415.84

346 344 652900.32 234422.42

347 345 652910.72 234433.56

348 346 652917.81 234440.46

349 347 652912.61 234450.97

350 348 652896.52 234483.49

351 349 652867.59 234541.96

352 350 652866.34 234544.48

353 351 652869.77 234544.66

354 352 652874.64 234544.89

355 353 652880.43 234545.20

356 354 652889.42 234545.69

357 355 652891.34 234546.87

358 356 652902.69 234553.82

359 357 652916.27 234562.11

360 358 652933.36 234572.60

361 359 652840.66 234738.41

362 360 652827.13 234762.36

363 361 652789.01 234830.37

364 362 652757.27 234886.48

365 363 652756.81 234886.22

366 364 652692.70 234999.79

367 365 652642.09 235089.34

368 366 652624.50 235120.52

369 367 652594.67 235173.36

370 368 652594.99 235173.54

371 369 652592.62 235177.74

372 370 652592.86 235177.88

373 371 652590.97 235180.96

374 372 652561.96 235232.14

375 373 652505.79 235331.52

376 374 652471.39 235392.52

377 375 652446.84 235436.09

378 376 652425.90 235473.24

379 377 652392.89 235531.79
”



28836 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 122. szám 

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 365/2018. (VII. 30.) KE határozata
a Kúria elnökhelyettesének ismételt kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 127. § (1) bekezdése és 128. § (1) bekezdése 
alapján – a  Kúria elnökének javaslatára – dr.  Kónya Istvánt 2018. augusztus 1-jei hatállyal hat évig terjedő 
időtartamra a Kúria elnökhelyettesévé ismételten kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02984-2/2018.

A köztársasági elnök 366/2018. (VII. 30.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 38. § (1) bekezdés 
a) pontja és (2) bekezdése alapján – a Gazdasági Versenyhivatal elnökének előterjesztésére – megállapítom, hogy  
dr. Szoboszlai Izabella Anna, a  Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagjának e  megbízatása 2018. augusztus 
31-ei hatállyal megszűnik.

Budapest, 2018. július 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02907-2/2018. 

A köztársasági elnök 367/2018. (VII. 30.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 37. § (3) bekezdése 
alapján – a  Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára – dr. Gál Gábort 2018. október 1-jei hatállyal hat évig 
terjedő időtartamra a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává kinevezem.

Budapest, 2018. július 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02908-2/2018.
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A Kormány 1365/2018. (VII. 30.) Korm. határozata
a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos 
kinevezéséről és feladatairól

 1.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
a  tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati koordinációs feladatok ellátására – 2018. augusztus 1. 
napjától a Ksztv. 31. § (5) bekezdése szerinti időtartamra – dr. Juhász Editet a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A  kormánybiztos feladatkörében eljárva figyelemmel kíséri – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter (a  továbbiakban: tárca nélküli miniszter) feladatkörét nem érintve – a  tulajdonosi joggyakorlásra 
jogszabállyal kijelölt személyek és szervezetek állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
feladatainak ellátását, és elősegíti a kormányzati stratégiai célok érvényesítését az állami tulajdonosi feladatot ellátó 
kormányzati szereplők tevékenysége vonatkozásában.

 3.  A kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a) javaslatokat tesz a  tárca nélküli miniszter részére az  állam nevében jogszabály alapján tulajdonosi 

joggyakorlást ellátó egyéb személyek és szervezetek vonatkozásában – a  jogszabályi rendelkezéseken 
alapuló együttműködési kötelezettség körén túlmutató – szakmai együttműködés kialakítására és 
fenntartására, a kormányzati stratégiai célok érvényesítésének megvalósítására,

b) koordinálja és elősegíti – az  állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkárral együttműködve – az  állam 
nevében jogszabály alapján tulajdonosi joggyakorlást ellátó személyek és szervezetek kapcsolattartását és 
szakmai együttműködését,

c) tájékoztatást ad és elemzést végez a  tárca nélküli miniszter részére az  állam nevében jogszabály 
alapján tulajdonosi joggyakorlást ellátó egyéb személyek és szervezetek feladatellátásáról, azt érintő 
kezdeményezéseiről, ennek érdekében az  érintett tulajdonosi joggyakorlótól felvilágosítást kérhet, és 
feladatellátásával kapcsolatban egyeztetést folytathat.

 4.  A  kormánybiztos a  tevékenységéről a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet 21. §-a szerint számol be.

 5.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a tárca nélküli miniszter útján irányítja.
 6.  A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő titkárság segíti.
 7.  A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a Ksztv. 31. § (6) bekezdése alapján helyettes államtitkári illetménynek 

megfelelő összegű díjazásra jogosult.
 8.  A  kormánybiztos a  2.  pont szerinti feladatainak ellátása során együttműködik a  feladatkörükben érintett 

miniszterekkel, tulajdonosi joggyakorlókkal.
 9.  A  Kormány felhívja a  kormánybiztos tevékenységével érintett szerveket, intézményeket, hogy a  kormánybiztos 

feladatának ellátásához szükséges adatokat, információkat bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
 10.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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